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ON ÜÇÜNCÜFR





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NÎN]
DOKSANINICI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'ÜN DEVAMI

YÜZ ON SEKZNC SORU

Sevginin Kayna Neresidir?

Cevap:

Sevginin kayna, Hakkin el-Cemil ismindeki tecellisidir. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah güzeldir, güzeli sever.’ Bu, sahih bir

hadistir. Böylece Allah, kendisini güzeli sevme özelliiyle nitelemitir.

Allah âlemi sever ve dolaysyla âlemden daha güzeli yoktur. Allah gü-

zeldir ve güzellik özü gerei sevilir. Öyleyse bütün âlem, Allah’ sever.

Allah’n yaratmasnn güzellii, yaratklara yaylmtr ve âlem O’nun

mazhardr, O halde âlemdeküerin birbirini sevmesi, Allah’n kendisinin

sevmesinin bir esintisidir. Çünkü sevgi, herhangi bir varln niteliidir.

Varlkta da sadece Allah vardr. Celal ve cemal, Allah için kendiliinde

ve yaratndaki zatî bir niteliktir. Cemalin neticesi olan heybet ile cela-

lin neticesi olan ünsiyet, Yaratan’m deil, yaratlmn iki niteliidir. Ya

da bunlar kendisiyle nitelenene ait deildir. Öyleyse, bir mevcut heybe-

te kaplr ve ünsiyet edebilir. Halbuki Allah’tan baka mevcut yoktur. O
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halde eser, niteliin kendisiyken, nitelik de kendisiyle nitelendii esnada

nitelenenden baka deildir. Aksine o, nitelenin kendisidir.

Dolaysyla -eer anladysan-, Allah’tan baka ne seven 11e sevilen

vardr! Varlkta sadece ‘ilahi mertebe’ vardr. Bu ise, O’u zât, sfat ve

fiilleridir. Nitekim ‘Allah’n kelam ilmi, ilmi ise zâtdr’ deriz. Çünkü

Allah’n zâtna ilave bir eyin O’nda var olmas ya da zan olmayan bir

eyin O’nda bulunup söz konusu ey olmakszn O’nda bulunmayacak,

aksine sadece onunla var olabilecek ilahlnn kemali gibi bir hükmü

Allah’a vermesi mümkün deildir. Bunun nedeni, Allah’n her eyi bil-

mesidir. Zâtn övmek maksadyla Allah bunu kendinden bildirmi, aklî

delil de bunu göstermitir. Allah’n zâtnn zât olmayan bir ey ile ke-

male ermesi imkânszdr. Aksi halde, Allah’n zât erefini bakasn dan

kazanm olurdu.

Allah’n zâtn bilmesinden Allah’ bilenler, akllarn doru fikirleri

yönünden öreemedikleri eyleri O’ndan örenir. Bu bilgi, sûfilerin

hakknda ‘akim bilme yeteneinin ardnda’ dedikleri bilgidir. Allah Tea-

la kulu Hzr için öyle der: ‘Ona katmzdan bilgi örettik.’ 1 Baka bir

ayette ‘Ona beyan örettik’
2 buyurur. Burada Allah, öretim iini

-düünceye deil- kendisine tamlama yapmtr. Buradan, fikrin üzerin-

de baka bir makam olduunu örendik. Bu makam kula çeitli eylerle

ilgili bilgi verir. Bir ksm fikir gücüyle alglanabilirken bir ksm, akl

fkr yönünden elde edemese de fikrin onaylayabilecei bilgilerdir. Bir

ksm ise fikrin -tanmlamas imkânsz olsa bile- onayla-vabilecei bilgi-

lerdir. Bir ksm akim ‘fikir gücü’ yönünden kabul edemeyecei bilgi-

lerdir. Bunlarn delillendirilmesi mümkün deildir. Akl onlar -doru

bir vaka olarak- Hak nezdinden örenir. Bunlardan imkânsz ad kay-

bolmad gibi imkânszlk hükmü de -akla göre- ortadan kalkmaz.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bilginin bir ksm hazine gibidir.

Onu sadece Allah’ bilenler bilebilir. Onu dile getirdiklerinde ancak Al-

lah ile aldananlar onu inkâr eder.
5

Söze gelen bilgi böyleyse, onlarn sa-

hip olduu söze gelmeyen bilgi hakknda ne dersin? Her bilgi ibareye

dökülemez, bunlar, (kiisel tecrübeye dayanan) zevk ilimleridir. Öyleyse

akldan daha bilgilisi olmad gibi akldan daha cahili de yoktur! Akl

sürekli bilgi alr. O halde akl, bilgisi bilinmeyen âlim iken (ayn za-

manda) bilgisizliinin sonu olmayan cahildir.
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YÜZ ON DUKUZUNCU SORU

Onun ‘Senin çin’ Olan Sevgisinin arab Nedir Ki, Seni

O’nu Sevmekten Sarho Etti?

Cevap:

Tirmizi, burada ‘senin için’ ve ‘O'nun için’ kelimelerindeki edat,

sebeplilik anlamnda kullanm olabilir. Bu durumda sorunun cevab

sebeplilik bildirmedii durumdaki sorunun cevabndan farkldr. Bu du-

rumda anlam öyledir: Onun seni sevmesinin arab nedir ki, seni O’nu

sevmekten sarho etti? Birinci ve ikinci tarzdaki cevap (birbirinden)

farkldr.

Birinci yorumla öyle cevap veririz: Tecellilerin bakalamas,

Hakkin endeki zuhuru bakmndan gerçekleir. Hak, senden dolay

kendisini sevgiyle nitelemitir. Bu tecelliden senin adna gerçekleen

bilgi, senin O’nu seven olman, yani O’ndan dolay seven olmandan seni

sarho eder. Bu durumda sen O’ndan dolay kimseyi sevmezken O sen-

den dolay sever. Sen ortadan kalksan, O sevme özelliiyle nitelenmez-

di. Sen ise, yok olmazsn, dolaysyla O’nun sevgiyle nitelenmesi de eze-

lidir. te bu, birinci ve kincinin hak ettii duruma göre aralarnda ince

ve kapal bir fark olmakla birlikte, birinci vc ikinci tarz kuatacak ce-

vaptr.

kinci yönden vereceimiz cevaba gelirsek, Hakk’n seni sevmesi-

nin arab, O’nun senin O’nu sevmeni sevmesidir. O’nu sevdiinde ise

-ki bu esnada O’nun seni sevmesinin arabn içersin- senin O’nu sev-

menin O’nun seni sevmesinin ayns olduunu örenirsin. O’nun sevgi-

si, O’nu sevmekten seni sarho eder. Bununla beraber, O’nu sevdiinin

farkmdasndr, dolaysyla ayrm yapamazsn. te bu, marifet tecellisi-

dir. Öyleyse seven, hiçbir zaman arif olamazken arif de hiçbir zaman

seven olamaz. Buradan, seven ariften ayrld gibi marifet de muhab-

betten ayrr.

Binaenaleyh Hakk’n sana olan sevgisi, O’nu sevmekten seni sarho

eder. Bu ise, arap içeceidir. sra gecesi Hz. Peygamber onu içmi ol-

sayd, hiç kukusuz ümmetinin gendi takn olurdu. O’nu sevmen ise,

O’nun seni sevmesinden seni sarho etmez. Bu ise süt arabdr. Hz.
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Peygamber sra gecesi onu içmitir. Böylelikle, Allah’n yaratlmlar

üzerinde yaratt ftrata göre hareket etmi, ümmeti de, Peygamber’in

zevki ve içeceinde hidayet bulmutur -ki bu ilahi korunma ve sakn-

madr-. Böylece ümmet, ayklk ve sarholuk esnasnda lehinde ve aley-

hinde olan eyleri örenmitir.

Öyleyse O’nun .seni sevmesinin arab, Hakk’ sevmenin O’nun se-

ni sevmesinden kaynaklandn blmcndir. Bu durumda Hak, O’nu

sevmekten seni habersiz brakmtr. Öyleyse sen, sevensin, (ama) seven

deilsin. ‘Atmadn, attnda, fakat Allah att. Müminleri güzelce denemek

için .’3 Bu deneme, kendisinde gözüktüü farkl makamlardaki deneme-

dir. Hz. Peygamber’dc bu deneme, dümanlarn yüzüne toprak saç-

makta görünmütü. Bu balamda Allah IIz. Peygamber’in attu söy-

lemi, sonra atma fiilini ondan olumsuzlamtr. Tirmizi bunu ‘sarho-

luk’ diye ifade etmiti, çünkü sarho, akletmeyen (düünmeyen) demek-

tir. Çünkü Tirmizi sarholukta Ebu Hanife’nin mezhebindeydi. O, eri-

at âri’den örenmezden önce, esas itibaryla Hanefi’ydi. Bu ise sar-

holuun tanmnda dorudur. Fakat içmeden kaynaklanan sarholuk-

tan önce bir ey sarhota bulunmaldr. O da, nee ve sevinçtir. Bu ise,

sarholuunu tanmnda Ebu Hanife’den bakalarnu benimsedii gö-

rütür ki, doru deildir. Bu konumdaki her sarho edici hakknda

meru hüküm düzenlenir. Neenin öncelemedii herhangi bir eyden

sarho olursa, eriatn dinî cezasna ya da hükmî herhangi bir hükmüne

muhatap olmaz.

YÜZ YRMNC SORU

Kabza Nedir?

Cevap:

Allah öyle buyurur: ‘

Yeryüzü O’nun kabzasdr.’* Ruhlar bedenlere

tabiyken bedenler ruhlara tabi deildir. Cisimler kabz edilirse, ruhlar da

kabz edilmi olur, çünkü cisimler ruhlarn heykelleridir, Allah ise, her

eyin O’nun ‘kabzas’ içinde olduunu bildirir.
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Her cisim, ruhunun topradr (arz). Ortada ise sadece cisim ve

ruh vardr. Cisimler ikiye ayrlr: Unsurdan oluanlar ve nurani cisim-

ler. Bunlar da, doaldr. Allah, ruhlarn varln cisimlerin varlna

balamken cisimlerin sürekliliini ruhlarn bekasna balamtr. Ar-

dndan, içinde bulunan eyler ortaya çkp kendilerine dönsün diye, on-

lar kabz etmitir. Çünkü ruhlar cisimlerden beslenir ve onlarda bulu-

nanlar cisimlerde ortaya çkar: ‘
Sizi ondan yarattk

, ona döndüreceiz,

ikinci kez ondan çkartacaz 55 Baka bir ayette ise
‘nsan süzülmü top

raktan yarattk*, ‘Sizi kokumu bir sudan yaratmadk m?'7
denilir. Baka

bir ayette ise ‘0 bir duman idi, onu yedi kat düzenledi’* buyrulur. O halde,

bunlar unsurlardr ve dolaysyla onlar unsur kaynakl cisimlerdir. Onlar

yer bakmndan üstün olsa bile, mertebe bakmndan rükünler onlarn

üzerindedir.

‘Allah kabz eder ve açar .’9 Cisimlerle açt eyi, yine onlarla kabz

eder. Dolaysyla, zâtndan onlara bir ey vermez, çünkü onlar, bunu

kabul etmez. Öyleyse onlarn varl ancak kendileriyle olabilir. Hak

mümkünleri imkân halinden bilfiil var etti. Onlarn bilfiil varlklar

kendilerinden ve kendileri nedenvledir. Hak, bu konuda bir vastadr.

O, birletiren, düren ve yayandr. ‘Gök ve yer dürülmü idi.
no

Allah onla-

r mümkün olmalar nedeniyle yaratt. ‘Onlar açtk.'" Bu da, imkândan

kaynaklanr, çünkü ‘açmak’ mümkün bir ey olmasayd, gök ve yerde

fiilen bulunmazd. Binaenaleyh, yaratklarn çouna göre, mümkünler-

de etki yapan ey, mümkünlerin ta kendisidir. Böyle inananlar, dünya

hayatnnd yönünü bilip ahiretten habersiz kalanlardr. Dikkat ediniz!

Özü gerei imkânsz bir ey, mümkünün kabul ettii bir hükmü kabul

edebilir mi? Öyleyse varl zorunlu olan (Hak), mümkünün kendisin-

den onu yaratma imkân elde etmi ve var etmitir. ‘Zât yardm’ bu

demektir. Dikkat ediniz! Yüksee atlan tan yukar doru hareketinin

zorlamal olduu söylenir. Çünkü onun doas aaya inmektir; ya da-

ha yukarya ya da merkeze doru. Tan doas yukar doru zorlamay-

la trmanmay kabul etmeseydi, çkamazd. O halde ta, yine geçici bir

sebebin varlyla doas gerei yukar çkmtr. Doa, söz konusu se-

bebe kendisinden istedii eyi kabul ederek yardm etmitir.

Gerçekte 'kabza', Allah'n 'Her eyi Allah. muhittir,u ayetidir. Seni

ihata eden kimse, hiç kukusuz, seni ‘kabz’ etmitir. Çünkü ihata edil-

miken çkabilecein bir gedik yoktur, yoksa ne ihata ne ihata eden söz



20 Fütûhât- Mekkiyye

konusu olabilirdi. Bunun açklamas udur: Allah’n dndaki her

mümkün varlk, ‘güzel isimler’ diye isimlendirilen ilahi bir nispet ve

rabbani bir hakikatle irtibatldr. Her mümkün, ilahi bir hakikatin ‘kab-

za’s içindedir ve dolaysyla hepsi kabza içindedir.

Bilmelisin ki, kabza, kabz edileni on dört fasl ve be asl bakmn-

dan içerir. Bu on dört fasldan ise felein dairesinin yars ortaya çkar

ki bunlar on dört menzildir. in görünmeyen yönünde de bunun bir

benzeri vardr. Bu fasllar, Cim harfinin dndaki bütün harfleri içerir-

ken -dier harfler olmakszn- sadece Cim’den uzaktr. Bunun niçin

böyle olduunu bilmediimiz gibi bilinebilir bir ey olup olmadn da

bilmiyoruz. Allah srr’mza ondan bir ey üflemedii gibi bakasnn

srrna (üflendiini) ya da nebevi haberlerde böyle bir eyin yer aldn
görmedim. Allah, bunu bilene merhamet etsin! Ben öyle bir bilgiyi ki-

tabmn bu bölümüne koyar ve bunu -kendime deil- ona nispet eder-

dim ki doru yolla bir yarar gerçeklesin. Bu sayede okuyucu, bu bilgi-

nin bana gelenlerden olmadn anlard. Bunu bilen biri bildiini bana

açklarsa, onun kendisine ait olduunu söylerim, çünkü bu yolda dü-

rüstlük kesin ve zorunlu bir ilkedir. Yalann bu yola girmesi mümkün

deildir.

Bu be esas, derece derecedir. En üstünü ve geneli, bilgidir. Bilgi,

ortadadr; sauda lci esas vardr. Bunlar, hayat ve kudrettir. Solunda

da iki asl vardr. Bunlar ise, irade ve sözdür. Her asln üç fasl vardr.

Kudret ise farkldr, çünkü onun özellikle iki fasl vardr. Üçüncü fasl,

ondan dümütür. Çünkü onun iktidar, -snrsz deil- snrldr. Bu

durum, bilginlerin u sözünde dile getirilir: ‘Olmasn dilemedii eyin

olmasn dileseydi, olaca ekilde, olurdu.’ Böylelikle olmayan eyin var

olmas, ‘ise’ artna balanm, baka bir sebebin varl nedeniyle ikti-

darn ona güç yetirmesi imkânszlam, nüfuzu olmamtr. Bu, hiçbir

zaman açlmayacak belirsiz bir konudur.

Buradan, âlemde belirsiz eyler var oldu. Çünkü âlemdeki her eyin

asl, ilahi bir hakikattir. Bu nedenle Hak, akln O’nu tenzih ettii bir ta-

km özelliklerle kendisini nitelemitir. Akl, söz konusu hususlar sadece

iman ve teslimiyet yoluyla kabul edebilir. Ya da akl söz konusu husus-

lar kendi düüncesine layk bir tcVil yoluyla' kabul edebilir. Kcf ehli

olan ilahi güç sahipleri ise -ki kcf, akln gücünün ötesindedir- sradan
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insanlarn anlad gibi onu bilir. Onlar, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’

ifadesiyle münezzeh olsa bile, Hakk’n bu nitelii niçin kabul ettiini de

bilirler. Bu, kendi düünceleriyle meseleye bakan akllarn anlayabilecei

bir konu deildir.

Sradan insanlar, tebih makammdayken onlar tenzih ve tebih ma-

kanundadr. Aklllar ise, özel anlamda tenzih makamndadr. Böylelikle

Allah, seçkinleri iki uçta bir araya getirdi.

Kabzay böyle bilmeyen, Allah’ hakkyla takdir edememitir. Çün-

kü kul, hiç kukusuz, ‘Allah'n benzeri olan bir ey yoktur3 demedikçe

Allah’ hakkyla takdir edememi olaca gibi ‘Allah Âdem’i eliyle yarat-

t’ demedikçe de Allah’ hakkyla takdir edememi olur. Bölünmemenin

karsnda bölünme, basitin karsnda bileik nerede! Oluun (âlem) bi-

leik ksm yalnndan farkl olduu gibi saysal çokluu da birliinden

farkldr. Hakk’n ise bileiklii yalnlnn, mutlak birlii çokluunun

ayndr. Bir bakalama ya da nispet farkll söz konusu deildir. Eser-

ler farkllasa bile, tek hakikatten meydana gelirler. Böyle bir ey,

Hakk’ta geçerli deildir. Biz, ibareyle bunlar nispet etiimizde, ayr-

trmamz zorunludur: ‘u u nispetten, bu da bu nispetten oldu.’ Anla-

tabilmek için bu ayrm zorunludur.

YÜZYRM BRNC SORU

Kabzay Zorunlu Klp da Onda Bulunanlar Kimlerdir?

Cevap:

Onlar, zorunluluk ve imkânszn mertebesinden zâtlarna kaçanlar-

dr. Çünkii ancak (bu ekilde) kaçan kimse kabz edilir. Kaçmasayd,

kabzedilmeyecekti. Kabz, kaçmaktan veya bunun umulmasndan ger-

çekleir. Kaçmak, kaçann kabz edilmesini gerektirdii gibi bu yönüyle

onlar bu eylemleriyle kabz edilmeyi istemilerdir. Bir ksmn zorunlu-

luk mertebesi kabz etmi iken bir ksmn imkânszn mertebesi kab-

zetmitir.
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Burada derin bir kuyu vardr ki ona ksmen öyle iaret edebiliriz:

lahi bilginin var olmasnn mümkün olmad eklinde kendisine iliti-

i her mümkün, varl imkânsz olandr. Böylelikle imkânszlk, müm-
kün üzerinde hüküm sahibi olmu ve onu kendisine katm, söz konusu

mümkün imkânszn kabzasnda bulunmutur. lahi bilginin mutlaka

var olacak ekilde varlna ilitii her ey, varl zorunlu olandr. Böy-

lelikle mümkün üzerinde zorunluluk hüküm sahibi olmu, o da zorun-

lunun kabzasmda yer almtr. Onun kendisi bakmndan bir hükmü

yoktur. Mümkün, ya imkânszn ya da zorunlunun kabzasmda olmak

üzere kabz edilmenin dna çkamaz. Geride bu iki makamn dnda
kendisinde bulunabilecei bir mertebesi yoktur. Öyleyse imkân da yok-

tur: Ya imkânsz ya da zorunlu vardr.

Derin kuyuya gelirsek, bir grup bilgin öyle demi ve u görüü ile-

ri sürmütür: ‘mkânda sonsuza dek var olacak eyler bulunabilir. Öy-

leyse hiçbir mümkün imkânszn kabzasmda deildir.
5

Onlar bu konuda

açk bir yönden yanlmken baka bir yönden doru düünmülerdir.

Yanlglar udur: Bir varlkta var olmay gerektirip de meydana gelen

herhangi bir halin zddnn o varlkta ortaya çkmas mümkündür. Ör-

nek olarak, oturmak da mümkün olmakla birlikte, bir cisim için ayakta

durma halini verebiliriz. Kalkmann o eyden olumsuzlanmas söz ko-

nusu deildir. Ayakta duran bir cismin ayaktayken ve ayakta olduu es-

nada oturmas ise imkânszdr. Bu oturma, hiç kukusuz, imkânszn

kabzasndadr. O cisim için ‘ayakta durmak’ hali var olduu sürece,

oturma varlk kazanamaz. Salt anlamda ‘oturmak’ ise, zorunlunun kab-

zas altndadr, çünkii o gerçeklemektedir.

Düüncelerindeki doru yöne gelirsek; imkân görünüte mazhar-

larla ilgilidir. Mazharlar ise Hakk’n zuhur ettii yerlerdir ve onlarda

zuhur zorunludur. Zuhur edenin zuhur etmemesi imkânszdr, çünkü

zuhur eden, zuhur etmemenin yeri deildir. Mazhar yerdir ve o kendi-

sinde zuhur edeni kabul etmi, ondan bakasn kabul etmez. Baka bir

ey var olduunda ise, bu, baka bir zuhur ve baka bir mazhardr.

Herhangi bir zuhur edene ait her mazhar, kendisinde zuhur ettikten

sonra ondan ayrlamaz. Dolaysyla imkânda sonsuza dek zuhur edecek

eyler bulunabilir, çünkü mümkünler sonsuzdur. Bu ise tasavvurdan

uzak dipsiz bir kuyudur. Ancak teslimiyet ve son derece ciddi aratr-
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mayla kabul edilebilir. Bu konu düünceden hzla uzaklar. Onu sadece

‘zevk’ eden tutabilir. fadesi ise, imkânszdr.

YÜZYRMKNC SORU

Kabzada Onlara Ne Yapar?

Cevap:

Allah Teala kabzada onlar ‘düürür (alçaltr),’ Bu, onlarn üzerinde

bulunduu haldir. Allah ‘yükseltir, alçaltr, açar ve daraltr, ortaya çkar-

tr vc örter, gizler ve izhar eder, harekete geçirir, birletirir ve ayrr.

Hakk’n kabzadakilere yönelik genel yaran, hallerdeki bakalatrma-

dr. Bu, zâttan kaynaklanan bir fiildir. Bakalama olmasayd, ilahl i-

levsiz kalrd. lah olmas ise, zât bir niteliidir. Bu nedenle, yaratma-

nn mümkünlerde bakalatrmas, sürekli ve zorunlu olduu gibi onla-

rn kabzada bulunular da süreklidir.

YÜZ YRM ÜÇÜNCÜ SORU

Hak Her Gün Velîlerine Kaç Kez Bakar?

Cevap:

Hak, kendilerini yönetmesi yönünden -baka bir yönden deil-,

hallerinin bakalat sayda onlara bakar. Bu ise -bir ilave ve eksilme

olmakszn- yüz ile snrldr. Bu durum, velînin günün mazrufi olma-

sna baldr. Vakitlerden çtaklarnda ise, snrlamann olmad sürek-

li bir bakla velîlerine bakar. Bu bak, bir zamanlamay da kabul et-

mez. Çünkü o, say altna girmeyecei gibi, bakalama ya da temyiz al-

tna da girmez. Girdiklerinde ya da halleri zaman olduunda ise, bu sa-

y yüzdür. Her birisinde velîler için snrlamann belirleyemedii eyler

gerçekleir. Bu bak, bir hesap veya ölçü olmakszn, ilahi bir ihsandr.
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YÜZYRM DÖRDÜNCÜ SORU

Hak Onlarda Neye Bakar?

Cevap:

Hak velîlerinin -dlarna deil- srlarna bakar. Dlarn ise vakitle-

re göre harekete geçirir. Onlarn srlar ise tek bir hakikate bakar. Yüz

çevirirler ya da göz kapatrlarsa, bu durum, bakn kazandrd eyi

eksiltir. Bu esnada kaçrdklar ise, kendilerini var ettii andan yüz çe-

virme vaktine kadar ulatklar eyden daha çoktur.

Kueyri’nin Risale’sinde aktardna göre, efendilerden biri öyle

demi: ‘Bir ahs bütün ömrünce Allah’a yönelse ve bir an yüz çevirse,

kaçrd ey ömründe elde ettiinden çok olur. Bunun nedeni, her e-

yin bir art içinde olmasdr. Sonra gelen öndekini içerdii gibi

-toplayc olmas halamndan da- kendi halukatinin verdii ilaveyi içerir

ve -birletiricilik özelliiyle- kendini öne geçmi görür. Bu ise yalnz ba-

na sahip olduu hükmünden ve -bu özel içerme olmakszn- kendi

toplayclndan farkl bir durumdur. Ayrca o, kendinden önce geçen-

leri içermesi yönünden olmakszn, bu ana özgü eylerden farkldr. Do-

laysyla (böyle bir ihmal yapan insan), zorunlu olarak bu iyilii kaçrr.

Allah’tan yüz çevirmek ne kötüdür!

Burada, senin için bilginin deeri ortaya çkar. Çünkü bilgi, senin
.

kaçrdn ve elde ettiin eydir. Allah Peygamber’ine hitap ederken

‘
Rabbin! Bilgimi artr’ 1 * demesini emretmitir. Bilgi, niteliklerin en üstü-

nü, alamederin cn nezihidir.

YÜZYRMBENC SORU

Hak Nebilerinde Neye Bakar?

Cevap:

Tirmizi bilgiyi kastetmise, Hak nebilerinin srlarna bakar. Vahyi

kastetmise, Hak onlarn kalplerine bakar. Snanmay kastetmise, nefs-
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terine bakar. Hakk’n bak, iki ksma ayrlr: Birincisi dolayl baktr.

Bu, ‘Ruh- emin onu kalbine indirdi
314

ayetinde dile getirilir. Dieri ise,

dolaysz baktr. Bu ise, ‘Kuluna vahyettii eyi vahyettf 13 ayetinde dile

getirilmitir.

Hak nebilerinin srlarna baktnda, onlara diledii bilgileri verir.

Bu ise, kendileriyle deil O’nunla olduklarm kendilerinden hareketle

nebilere göstermektir. Nebiler de Allah’ kendilerinde görürler ve gör-

mezler. Bu durumda, kendileri adna içlerinde saklanan göz aydnln
örenirler. Gördükleri ey nedeniyle de gözleri aydnlanr ve örenirler

ki, ‘Allah apaçk Haktr.’ Baka bir ifadeyle, onlar vastasyla ortaya ç-

kan Haktr. Bu ise Peygamber’e talep etmesi emredilen bilginin art-

dr, yoksa söz konusu bilgi, yükümlülük bilgisi deildir. Yükümlülük

bilgisinin eksilmesi, nebilerin isteidir. Bu nedenle Peygamber, ‘Size

verdiimle beni brakn’ demitir. Baka bir hadiste ise, ‘Evet deseydim

vacip olacaka, siz ise her yl hac yapmaya güç yetiremeyecektiniz’ bu-

yurdu.
J

Hak nebilerini kalplerine baktnda, vahyi onlarda -tpk kalbin

bakalamas gibi- kalptan kalba sokar. Nebinin kendisinde halden ha-

le girdii her halin dini bir hükmü vardr ve nebi söz konusu hükme

davet eder. Davetten geri durmak da bir emirdir. Bu emirde Allah ‘asl-

larnz üzerinde kaimiz’ demi olur. Bu ise, nebilere ilien dolayl (geçi-

ci) vahiydir. Zâtlarnn gerei olan zât vahiy ise, ‘Allah’n hamdini tes-

pih ediyor’ olmalardr. Bu konuda onlar bir yükümlülüe muhtaç de-

illerdir. Onlar için bu vahiy, nefes alann nefesine benzer. Bu ise, tek

bana her varla aittir. Geçici vahiy ise, toplamn hakikatine aittir.

Ona bazen otmlu karlk verilirken bazen verilmez; bazen bir varlk

için olurken dieri için olmaz.

Öyleyse, geçici vahiy iki türlüdür: Birincisi, Allah’tan olduuna da-

ir delille gelir. Bu, velîlerin eriatdr. kincisinin delili yoktur. Bu ise,

hikmetin gerektirdii konulmu yasalardr. Hak onu el-Bâtn ve el-

Hakîm isminden vaktin hakimlerinin kalplerine -onlar farknda olmak-

szn- aktarr. Vaktin hakimleri ise bu aktar kendi görülerine ait sa-

yarlar. Bilmezler ki, söz konusu aktarma, kesinlikle Allah’n katandan-

dr. Fakat onlar, asim Allah kaündan olduunu görüp kendi dönemle-

rinde onlara uyanlar için o hükmü yasa yaparLar. Çünkü bu esnada o in-
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sanlarn arasnda nebiliine delil bulunan herhangi bir peygamber yok-

tur.

Söz konusu insanlar (yani hakimlere uyanlar), hakimlerin yapt
yasalarn gereini yerine getirir ve snrnda durup onlara riayet ederler-

se, Allah dünya ve ahirette o yasaya dair davranlarna göre kendilerini

ödüllendirir. Baka bir ifadeyle Allah, bu yaptklarna karlk onlar

hakknda delil bulunan geçerli eriat yerine getirenleri ödüllendirdii

gibi ödüllendirir. Allah ‘Ona hakkyla riayet etmediler
’ 16 buyurdu. Kaste-

dilen, insanlarn ortaya çkartt ruhbanlktr. ‘Kim bir iyi adet çkartr-

sa, onun sevab ve onu ileyenlerin sevab kendisine verilir. Kim kötü

bir adet çkartrsa, onm günah ve onu ileyenlerin günah kendisine

verilir.’ Allah, aklî yasa (namus) koyucusunun görüünü onaylad gibi

(asl dinde bulunan) dinî-aklî yasa koyucunun görüünü de onaylam-

tr.

Aklî yasaya uyan insann dünya hayatndaki ödülüne gelirsek, hiç

kukusuz böyle bir yasaya uymakla aile, mal ve iffet konusunda bir ya-

ram ortaya çkaca kesindir. Ahiretteki yarar da, akli yasa koyucu (ha-

kimler) ahrete deinmemi olsa bile, dünyadaki gibidir. Nasl ki ilahi

hükme uyduumuzda ahirette bizim için gözün görmedii, kulan

iitmedii ve hiç kimsenin kalbine gelmeyen eylerin bulunaca belirtir

lir, ayn ekilde bu ödül dc -önceden bir bilgi olmakszn- bizim adm-

za gerçekleir. Ayn ekilde ahirette meydana gelen ödül de toplum ya-

rar için onu ortaya koyann anlayna göre yasayla hareket edenin ödü-

lüdür.

Aklî yasann koyucusu yasasnda ‘Allah dedi ki’ deyip sadece bir

mazhar olduunu ve gerçekte Allah’tan baka mevcut olmadn bilen-

lerden olabilir. Böyle biri, doru söylemitir ve Allah kendisini balar.

Bu bilgiden perdeli olanlarn ii ise Allah’a kalmtr ve bu konudaki ni-

yetine göre kalacaktr. Söz konusu kii bakanlk amac gütmü olabilir.

Bu durumda yarar dolayl olarak ortaya çkar. Bazen ise (bireysel ya da

toplumsal) maslahat amaçlar, bakanlk dolayl gerçekleir. Bu durum,

(aklî yasann uyguland) o topluluk içinde ve o yerde delille kabul

edilmi bir eriat bulunmadnda düünülebilir.

Hak nebilerinin ncfslcrine baktnda ise ümmederini kendilerine

kar çkmasyla onlar snar. Ümmet nebi hakknda görü ayrlna dü-
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er. Nebi hakknda görü birliine varsalar bile, bazen kendi aralarnda

görü ayrüna düebilirler. Bütün bunlar, nebinin kendisine bakmas

durumunda böyledir ve nebi kendisine bakmaldr. Çünkü Allah ile

oturmak, beeriliin sürmesini gerektirmez. Devam etmediinde ise ge-

ride sadece nefs kalr. Bu durumda, nebinin bak bir snanma bak-
dr. Çünkü bu esnada nebi, ‘Rabbinin elçiliini tebli ettii’ hakknda

bir iddia tar. Bir rivayette öyle denilir: ‘Her peygamber öyle demi-

tir: Size ulatrmakla yükümlü olduum eyi tebli ettim.’ Hz. Pey-

gamber öyle buyurmutur: ‘Tebli ettim mi?’ Burada Peygamber, teb-

lii kendisine izafe etmitir. ‘Allah, benim dilimle size duyurduum ey-

leri tebli etti mi?’ diye sormamtr. Peygamber bunu demeseydi,

müminlerin nefsleri snanmazd. Burada Allah’n gizli bir hükmü var-

dr. Bunun amac, kulun tevfk ve zddnn mahalli olduunu örenme-

sini salamaktr. Kul bu sayede kendisine emredilen ve yasaklanan ilere

kar güç ve kuvvetin Allah’a ait olduunu da örenmelidir. Öyleyse

hüküm, yüce ve büyük Allah’a aittir.

YÜZYRM ALTINCI SORU

Allah Her Bir Günde Seçkinlerine Kaç Kez Yönelir?

Cevap:

Hak her gün seçkinlerine yirmi dört bin kere yönelir. Bu yönelme

esnasnda Allah, onlara dilediini verir. kinci yönelite ise, ilkinde ver-

diinden dilediklerini alr. Bu alma, ya kabul ya da -kabul edilmeksizin-

reddedi aldr. Allah onlara al esnasnda kendilerine aktard eyde

saygiyi emretmitir. Ayn eküde, ileri kendisine havale ettiklerinde

ilahi saygyla süslenmi olarak O’na havale ederler. Bu ise ilah kabul

çarsdr. Al ve iade edite saygszlk yaparlarsa, vebal kendilerine

döner. Bu esnada onlar, Allah’n seçkinleri deillerdir. Öyleyse seçicin,

her gün yirmi dört bin kez Allah karsnda huzur sahibidir.

Bu konuda bilgin yok da yükümlülükten kurtulmak istiyorsan açk-

lama için öyle demelisin: Hakk’n her gün seçkinlerine yönelmesi, on-

larn nefeslerinin says kadardr. Nefeslerinin saysn örenen kimse,
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Hakk’n her gün kendisine ne kadar yöneldiini de örenir. Çünkü bu

nefes, Rahman’n nefesindendir. Her nefes Hakk’n kendilerine yönel-

mesinin ta kendisidir. Onun vastasyla bedenleri nurlanr. Nefes, be-

denlerde bir rüzgâr (rh), latiflerde ise ruhlardr (ervah). Bu kelime ravh

(rahatlk) kelimesinin çouludur.

YUZ yirmi yedinci soru

Halk ile, Seçkinler ile, Nebiler ile, Özel nsanlar ile

Beraber Olmak Nedir? Bu Beraberlikteki

Derece ve Farklar Nelerdir?

Cevap:

Allah Teala öyle buyurur: ‘Her nerede olursanz, O sizinle beraber-

dir .’
17 Burada Allah yeri bize izafe etmitir. Musa ve Harun’a ise,

‘Ben

sizinle beraberim, duyarn ve görürümm demitir. Böylelikle onlarn

görme ve duymalar olduuna onlarn dikkatini çekmitir. Bu ise, daha

önce sahip olmadklar bir bilgiyle Musa ve Harun’a verilen bir öüt ve

bildirimdir.

Çünkü sahih bir rivayette denilir: ‘Kulu Rabbi sevdiinde, Rabbi

onun kendisiyle duyduu kula, kendisiyle gördüü gözü olur.’ Nebi

olan nebi olmayana göre, buna daha layktr. Velîlerin tabakalar pek

çoktur. Fakat Tirmizi onlardan ancak söylediklerimizi zikretti. Biz de

cevapta sorulandan fazlasn amayacaz.

öyle deriz: Beraberlik, karlkl ilikiyi gerektirir. Dolaysyla

Hak’tan ancak uygun yönü alrz, ilikiyi ortadan kaldran. yönü alma-

yz.
cHer nerede olursa’ sözüyle cevab bütün hallere genelletirmek is-

teyebiliriz. Bu durumda hiçbir varlk herhangi bir halden yoksun deil-

dir. Hatta var olan ya da olmayan hiçbir ayn, varlk ya da yokluk ek-

lindeki bir halden yoksun deildir. Bu nedenle Allah, 'her nerede olursa-

nz, sizinle beraberdir
,L9 buyurmutur.

öyle diyebilirsin: ‘Nerede olursanz’ varlk durumu bildiren bir

sözdür ve ‘varln neresinde olursanz’ demektir. öyle deriz: Doru!
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Fakat varln hangi yönünden söz ediyoruz: Sizi bilmesi yönünden

mi? Halbuki O vardr! Yoksa mazhar olmalar bakmndan, mümkünle-

rin nitelendikleri varlk yönünden mi söz ediyoruz? Onlardan biri de,

mümkün ayn’n kendisiyle yoklukla nitelendii haldir. Bu nedenle bir

ey için ‘yok idi, var oldu’ deriz. Olu ise, bu söz doru olmakla birlik-

te, yokluk ile çeliir. Bu esnada Allah’n ‘Her nerede olursanz’ sözü an-

lalr. Baka bir ifadeyle, varlk ya da yokluk gibi hangi halde bulunur-

sanz bulunun O sizinle beraberdir.

Sonra öyle deriz: Allah yaratklaryla beraberdir. Allah ‘her eye

yaratlm vermek5

itibaryla yaratklarla beraberdir. Onlara yaratln
‘yaratklar

5

olmalar bakmndan verir. Zâtlarnn talep ettii ayrlmaz

özellikleriyle, Hakk’rn onlarla beraber olduu bu sözün balamndan

çkar. Hakk’n seçkinlerle beraberlii, duruluun verdii tecellilere göre

gerçekleir. Çünkü Allah onlar ‘asfya (en durular)’ diye nitelemitir.

Öyleyse Hak, seçme ve durulua göre onlarla beraber deil, sadece

seçmenin gerei olan eye göre onlarla beraberdir. Tirmizi soruda önce

‘halk’ demitir. Çünkü halk (yaratma veya yaratk), mertebe bakmn-
dan öncedir. Çünkü seçim yaratmadan sonra gerçekleebilir. Hatta Al-

lah nezdinde yaratklar karsnda onlar, hükümdarn taksimden önce

ganimetten ald özel paya (burada saflk ve hükümdar pay anlamn-

daki safî arasmda anlam ilikisi kurulmutur) benzer. Ganimetin bu

özel ksm, (Bâtnî yorumda) Hakk'n yaratklar içindeki paydr. Geri-

de kalan ise, hem hükümdara hem onlara aittir.

Hakk’n nebilerle beraber olmas, onlar korumak ve masum tut-

mak eklinde deil, iddialarm desteklemekle gerçekleir. Allah, belirli

bir peygamber hakknda bu durumu bildirebilir. Çünkü Allah bize

ümmederinin bir takn nebileri öldürdüklerini bildirmi, söz konusu

nebiler Allah tarafndan korunmam ve saknlmamtr. Burada bera-

berlik sözünü ümmetlerine kar kant getirmede iddialarn destekle-

mek anlamnda yorumlamak lazmdr. Allah öyle buyurur: ‘Kesifi kant

Allah’a aittir.
m nsan seçilmezden peygamber olamaz. Bu nedenle

Tirmizi, nebilii seçimden sonraya brakt. Çünkü her yaratlm seçil-

mi olmad gibi her seçilmi de nebi deildir.

Allah’n seçkinler ile olan beraberlii, tebli edilmesini emrettii

eyin tebliinden sonra, vastalarn ortadan kalkmasyla karlkl ko-
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numa (muhadese) eklinde gerçeldqir. Örnek olarak
‘nsanlar Allah’n

dinine grup grup girmi gördüünde, Rabbinin hamdini tespih et ve mafiret

dile
521

ayetini verebiliriz. Kastedilen, tespih günleridir. ‘O tövbeyi kabul

edendir
'2l Yani Allah, tebli günlerinden daha çok olmak üzere, özel bir

dönüle sana döner. Bunlar, Peygamber’de bir araya gelir. O tek bir a-

hstr ve her makamda bir takm ahslar vardr. Tek bir ahs, yaratlan,

seçilen nebi ve özel kii haline gelir.

Allah’n zât beraberlii ise, söylenemez, çünkü zât bilinmez. Dola-

ysyla beraberliin O'nunla ilikisi de bilinemez. Allah bilgi ve lütuf ile

yaratklaryla beraberdir: Dost edinmeyle asfya ile, yardm etmesiyle

nebiler ve sohbet ve ünsiyetiyle de seçkinleriyle beraberdir.

YÜZYRM SEKZNC SORU

‘Allah'n Zikri En Büyüktür’ Denilen Zikrin

Mahiyeti Nedir?

Cevap:

Kastedilen Allah’n kendisini kendisiyle ve kendisi için zikretmesi-

nin, kendisini kendisi için olan bir mazharda zikretmesinden daha bü-

yük olmasdr.

Bilmelisin ki, Allah bu zikri ve onn büyüklükle nitelenmesini an-

cak
‘Namaz kötülükten ve taknlktan alkoyar

>23
ayetinde dile getirdi. Bu

ise namazdaki yasaklama nedeniyle bir hakikati bildirmeyi amaçlar.

Namazdaki yasaklama, namaz klan olmayla çelien her türlü fiili yap-

maktan insan alkoymaktr. Namaz, taknlk ve kötülükten alkoyar.

Buna karn yapnnm insan dince namaz klmaktan çkartmad itaat-

lerden alkoymaz. Allah’n namazda zikredilmesi, namazn en büyüle

ameli ve en büyük halidir. Çünkü namaz, bir takm söz ve fiiller içerir.

Namaz klann dilini zikrederek hareket ettirmesi de namazn fiilleri

arasnda olduu gibi hareketten duyulan söz de namazn sözleri arasn-

dadr. Namazn sözleri arasnda insan ayakta dururken, rükû ederken,

ba kaldrrken ya da eerken (secde) Allah’ zikretmekten çkartacak
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bir söz yoktur. Zamirle ya da ‘bana hidayet et’ veya ‘bana rzk ver’ gibi

sana vermesini istediin bir nitelii zikrederek kendini dile getirmek

durumu deitirir. Fakat bu ifadeler, dince Allah’a ait saylan bir zikir-

dir. Çünkü Allah Kuran’ ‘zikir’ diye isimlendirmitir. Halbuki Ku-

ran’da eytanlarn ve sapmlarn adlar da yer alr ve onu telaffuz eden

kii, ‘Allah' zikreden’ diye isimlendirilir. Çünkü Kuran, Allah’n kela-

mdr ve sen onlar Allah’n zikri olarak zikredersin. Bu ise varlkta ‘Al-

lah’tan bakas yoktur’ diyenin görüünü destekler. Öyleyse zildirler de

Allah’ndr.

‘Allah’n zikri’ sözündeki tamlama, Hakk’n hem zikreden hem zik-

redilen olmas yönünden gerçekleir. Allah zikredenlerin en büyüü ol-

duu gibi zikredilenlerin de en büyüüdür. Allah’n zikri ise, mazhar-

larda ortaya çkan zikirlerin en büyüüdür. Zikir O’ndan çkmasa bile,

Allah onun bir ksmn bir ksmndan büyük yapmtr. Ardndan ‘Al-

lah’ ismi nedeniyle baka bir niyet daha ona yöneldi. Böylelikle Allah,

‘Allah’n zikrini’ nitelenen ve betimlenen bu adla söylemitir. Bu isim

ise bütün ilahi-güzel isimleri içerirken hiçbir isim onu delalet yönünden

içermez. Öyleyse Allah ismi, kendisiyle Hakk’ zikredecein her isimden

daha büyüktür. Baka bir ifadeyle Allah ismi, er-Rahîm, el-afur, er-

Rab ve e-ekûr gibi isimlerden büyüktür. Çünkü Allah’n dndaki

isimler, delalet bakmndan Allah’n verdii (anlam) veremez. Bunun

nedeni, bütin isimlerde ortakln bulunmasdr. Bu durum, ‘daha bü-

yüktür’ sözünü ‘bir eyden büyük olmak’ anlamnda yorumladmzda
böyledir. ‘Bir eyden büyük olmak’ eklinde anlamazsak, zikrin büyük-

lüü -zikredilen herhangi bir isimle karlatrma yapmakszn- bir bildi-

rim haline gelir ki, ilahi mertebeye daha uygun olan bu yorumdur.

Bütün bu yorumlar ‘Allah’n zikri en büyüktür’ ifadesinde kaste-

dilmi olabilir. Çünkü Kuran, Tevrat ya da Zebur veya ncil ya da her-

hangi bir sayfada yer alan Allah’n kelamndaki her ayette bulunabilecek

her yorum -o dili bilen arife göre- te’vili yapan hakknda Allah’n mak-

saddr. Bunun nedeni, Hakk’n ilgisinin bütün yönleri içermi olmas-

dr. Söz konusu lafzla ilgili te’vili yapann bilgisi de, bildii yönden or-

taya çkar.

O halde te’vil yapan herkes, te’vil ettii kelimeyle Hakk’n maksa-

dna ulamtr. te bu, ‘önünden ya da ardndan bâtln giremedii hak-
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tr. O, Hakîm ve Hamîd’in indirdiidir.”
4 Hak, onu kullarndan seçtii bi-

rinin kalbine indirmitir. Dolaysyla lafzn tayabildii herhangi bir

te’vilde bilginin yanlmasna imkân yoktur. Te’vil yapan yanllayan

kimsenin bilgisi eksiktir. Fakat yaplan te’vili benimsemek zorunda ol-

mad gibi -özel olarak bu te’vili yapan ve kendisine uyanlarn dnda-
kimse bu te’vile göre davranmak zorunda da deildir.

YÜZYRM DOZKUZUNCU SORU

Hak Teala’mn, ‘Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim
5

Sözünde Hangi Zikir Kastedilir?

Cevap:

Burada ‘uygun karlk (cezaen vifaka)’ eklindeki zikir kastedilir.

Allah ''uygun bir karlk olarak”b demitir. Burada Allah’n zikredilmesi,

kulun zikrinden sonra gelir. Allah öyle buyurur: ‘O size salât eder”6

Baka bir ifadeyle, kendi zikrini sizinkinden sonra getirir ve siz O’nu

zikredene kadar O sizi zikretmez. Siz ise, sizi buna muvaffak klp zikri-

ni size ilham etmedikçe, O’u zikretmezsiniz. Dolaysyla kendisini

O’nunla ya da kendisiyle zikretmeniz üzere, size zikretmeyi hatrlatr.

Allah da sizi sizinle ve kendisiyle zikreder. Burada ‘ve’ balacn kullan-

dk ‘veya’y deil! Çünkü her iki zikir de Allah’a aittir. Baz bilginler

için de iki zikir olabilir, baz insanlarda ise bir tarz zikir olabilir.

çimizde zikredenlerin halleri birbirinden farkldr. Bir ksmmz
Hakk’ içinden zikreder. Onlar, tabaka tabakadr: Bir ksm ise Hakk’

kendi içinden zikreder. Burada ‘içinden’ kelimesindeki zamir, hüviyeti

yönünden Allah’a döner. Bir ahs O’nu kendi içinden zikreder ki, za-

mir ahsa döner. Bir ahs, O’nu kendi nefsinde zikreder. Burada zamir,

herhangi bir özel mazharda zuhur eden olmas bakmndan kendisi olan

Hakk’a deil, yaratcs olmas yönünden Allah’a döner. Herhangi bir

ahs bu yönlerden biriyle ya da hepsiyle O’nu zikrettiinde, hiç kuku-

suz, Allah da kulu içinden zikreder.
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‘Onu içimden zikrederim’, kulun Rabbini içinden zikretmesinin

ayns olabilir. Bu durumda zamir, kulun nefsinin bir hakikat (ayn) ol-

mas yönünden -yoksa yaratlm olmas yönünden deil- Allah’a döne-

rek kulun zikri Hakk’n zikrinin ta kendisi olur. Nitekim ‘Onlar hile yap-

t, Allah da hile yapt’27
ayeti hakknda, onlarn yapt hilenin Allah’n

onlara yapt hilenin kendisi olduunu söyleriz. Yoksa Allah baka bir

hile düzenlemi deildir. ‘Onu içimden zikrederim’ ifadesi de bunu des-

tekler. Burada, yaratl ve var edili baknundan kendi mülkü olan ku-

lun Allah’a izafe edilen nefsi kastedilmektedir. ‘Onu içimde zikrederim’

ifadesi de, -kulun kendisini zikrettii yönden olmadan Hakk’n nefsini

ifade eder. Kastedilen, kulun nefsinin Hakk’n nefsi olduu birinci yo-

rumdur. Bunlar, her yorumda ‘uygun karla’ göre nefsin zikrinin hal-

leridir.

kinci hal, kulun Hakk’ bir topluluk içinde zikretmesi karlnda
Allah’n kulu o topluluktan daha hayrl bir toplulukta zikretmesidir.

Bazen bu topluluk, kulun zikrettii topluluun ta kendisi olabilir. Ha-

yr ise hal bakmndan gerçekleir. Bu durumda kulun Allah’ zikredi-

inde topluluun durumu, Allah’n kendilerinde kulu zikrederkenki du-

rumlarndan daha aadadr. Dolaysyla topluluk ikinci halde, kulun

Allah’ zikrettii ille durumdan daha hayrldr. Topluluk ise ayn toplu-

lknr. Bir topluluk içlerindeki hükümdar nedeniyle ereflenir. Hâlbuki

hükümdar kendilerinde bulunmadnda da topluluk bir erefe sahiptir.

Her iki durumda da topluluk ayn topluluktur, fakat birinci durumdaki

topluluk, (hükümdarn bulunmad) dierinden üstündür. Bu üstün-

lük, topluluk içindeki her bir ahsn Allah’n o kulu içlerinde zikrettiiy-

le ilgili kefe sahip olmas artna baldr. Onlar, Allah’n o kulu zikre-

diin kulun Rabbini zikrediini duyduklar gibi duyarlar. Bu durumda-

ki bir topluluun erefi, dierine göre daha üstündür.

Dier yorum ise, Allah’n kulu içinde zikrettii topluluun, kulun

Hakk’ kendisinde zikrettii topluluktan farkl olmasdr. Topluluun

daha hayrl olmas, ya Hakk’n kendilerine kulunu zikrettiini duyur-

mas ya da kulun Allah nezdindeki mertebesinin gerektirdii baka bir

nedenden kaynaklanr. Bu ise yaratl, hal ya da bilgiyle ilgili olabilir.

Bütün bunlar düünürsen, Allah’a dair bilgilerden pek çok bilgi sana
r

açlr. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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YÜZ OTUZUNCU SORU

smin Anlam Nedir?

Cevap:

sim, eserden meydana gelen ey ya da kendisinden eserin meydana

geldii bir eydir. Ya da isim, eseri kaynann kendisinden meydana

geldii ey veya -isimlendirilen kast edilmemise- eserin kendisinden

meydana geldii eyin kendisinden var olduu eydir. Tirmizi ‘isim’

derken isimlendirileni kastetmi ise, isim -her nc olursa olsun- isimlen-

dirilen demektir. Söz konusu ey manevi veya duyusal olarak bileik

olabilecei gibi manevi veya duyusal olarak bileik olmayabilir de. Ör-

nek olarak ‘rahim
5 sözünü verebiliriz. Anlam ‘merhamet, edici bir zat

5

demektir. Bu adla isimlendirilen kimse, zât ve rahmeti kendinde birle-

tiren nispetin ta kendisidir. Bu nispetten harekede, o kiiye bir özne ad

verilir (rahim). simlendirme donuk ise, kendisinden zâttan bakas an-,

lalmaz. Bu durumda isim, mana bakmndan bileik deildir. Bazen

bu zât, mana ve kendiliinde tekil olabilecei gibi bazen duyu bakmn-

dan bileik olabilir. Örnek olarak, insan verebiliriz, insan isminin al-

tnda manevi ve duyusal olarak bileik bir varlk bulunur.

sim ve resim (betim), arkadalarmzn bir ksmna göre, iki nite-

liktir. Bunlar ezelde olduklar hal üzere ebediyete akarlar. Arkadalar-

mz isim ve resmi ayrt etmitir. Bunlarn açklanmas, konunun yeri

olan Allah ehlinin lafzlarinin anlamlarn erh ederken gelecektir.

YÜZ OTUZBRNC SORU

Bütün simlerin Meydana Gelmesini Salayan

Hakk’n Ba smi Nedir?

Cevap:

Bu isim, ayn- cem’den (mutlak birlik mertebesi) baka gösterdii

bir ey olmayan ism-i azamdr (en büyük isim). Zorunlu olarak el-Hayy
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ve el-Kayyûm ismi de onda bulunur. öyle diyebilirsin: ‘Bu isim Allah

ismi olmaldr.’ Buna yant olarak ‘bilmiyorum’ derim, çünkü ism-i

azam, özellii gerei faildir. Allah ismi ise, kendisini söyleyenin dürüst-

lüüne bal olarak etkin olabilir. sm-i azam öyle deildir.

Fakat Tirmizi’nin yaklamndan anlaldna göre, Hak’tan bütün

isimlerin çkmasn salayan ba isim, büyük insandr (insan- kebir). O
ise, insan- kâmildir. simlerin ba insan olduuna göre, sûfilerin yo-

lunda isimlerin bann da onunla açklanmas yerindedir. Çünkü Allah

Adem’e kendi (Âdem’in) zâtndan bütün isimleri zevk yoluyla öretmi
ve tümel bir ekilde ona tecelli etmitir. Bu durumda ilahi mertebedeki

her isim Âdem’de ortaya çkm, Âdem de Yaratcsnn bütün isimleri-

ni kendi zâtndan örenmitir.

YÜZ OTUZKNC SORU

Seçkinlerin Dndaki Yaratklar artan sim Hangisidir?

Cevap:

Ru isim, Hak’tan bütün isimlerin ortaya çkmasn salayan isim-

dir. öyle de diyebilirsin: Söz konusu isim, yirmi ve otuzdan bileiktir.

Bunlarn arasnda ise maddi ve manevi olarak, krk bir vardr. Bu isim

-mana yoluyla deil- duyusal olarak sekiz, seksen, iki yüz ve alt saysn-

dan bileik de olabilir. Bunlar özel bir ekilde toplayarak alty düür-

mediinde, bileik bir isim olurlar. Alty düürdüünde ise, bileik ol-

mayan bir isim olurlar.

Fakat Hakk’n yaratklarn artt ve seçkinlere tahsis ettii ismi

genelin içinde açklamak uygun deildir. Böyle bir ey büyük saygsz-

lktr. Tirmizi’nin bu soruyu sorma amacnn cevab açklamak ve anla-

mn ortaya koymak olduunu zannetmiyorum. Onun amac sadece so-

rulan snamaktr: Sorulan kii Allah ehlinden ise, bu ismi açklamaz;

açklarsa, bu ismi içinde bulunulan durum nedeniyle ya da zekâsn (ö-

renimde kullanarak) yanl bir ekilde bakasndan örenmi demektir.



36 Fütûhât'i Mekkiyye 7

Allah ehli, Allah’n aça çkartt bir eyi örtmekten ya da gizledii bir

eyi ortaya çkartmaktan kendilerini alkoyacak saygya sahiptir.

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ SORU

Süleyman (as.)’n Arkada Bu sme Neyle

Ulat da Süleyman’dan Gizlendi?

Cevap:

Süleyman’n arkada, (bütün gücünü tek bir noktada) toplam

olmas ve (Süleyman’a) örencilii sayesinde o ismi örendi. Böylelikle,

sahip olduu bilgiyi ve onun sebebini eyhe öretir. Bu isimle tasarruf

etmek, bulunduu vakitte otorite konumunda olmas nedeniyle Süley-

man’dan gizlendi. Çünkü hüküm vakte aittir ve Süleyman’n vakti, pey-

gamber olmakt. Binaenaleyh Süleyman varlk sahibiydi ve gözü elçi

olarak gönderildii kimselere çevriliydi. Arkada ise, tek bir ite niyeti-

ni toplam olduu için, bu ismin bilgisini elde etmiti. Bu durumda

Süleyman’dan yapmas engellenen ey, onun vastasyla ortaya çkmt.
Bunun amac, Süleyman’n deerini Bclks ve adamlarnn nezdinde yü-

celtmekti. Öyleyse Süleyman’dan gizlenen ey söz konusu ismin bilgisi

deil, makamm yüceltmek amacyla o bilgiyi kullanmakt.

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ SORU

Bunun Sebebi Nedir?

Cevap:

Süleyman’n bu bilgiyi kullanmaktan alkonmasnn nedeni, eyhe

uyan bir örenci bu durumdaysa eyhin durumunun nasl olabileceini

bakalarna bildirmektir. Bu durumda eyhin deeri, son derece yüce

bir halde bilinmez kalr. Süleyman’da bu isimle tasarruf ortaya çksayd,

bu halin onun son durumu olduu zanedilebilirdi. Kukusuz bu esna-
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da Süleyman -Allah en iyisini bilir-, sayg mertebesini müahede etmek-

teydi ve tasarrufta kendisinden bir ortakln meydana gelmesini iste-

memiti. Nitekim ibli öyle der: ‘Bana tasarruf izni verildi, zariflik ol-

sun diye onu braktm.’ Bu, uzun bir hikâyede anlatlr.

Bir peygamberin amac, doruluuna kant getirmektir. Kantn

arkadann eliyle ortaya çkmas ise, kendisi için daha uygundu. Çünkü

söz konusu kii, peygamberi tasdik etmekte, önünde hizmetini yerine

getirmekte, emir ve yasaklarna uymaktadr. Uyan insann bu hali, pey-

gamber için amac daha yetkinletirmektedir. Çünkü kendi bereketinin

ümmetine döndüünü görmütür. Böylelikle dinine giren kii, Süley-

man’n emrine girmeyle arkadanm elde ettiini elde ermeyi umar.

Çünkü nefs tamahkârlk, bakanlk ve öne geçmeyi sevmek ve arzula-

mak özelliinde yaratlmtr.

YÜZ OTUZ BENC SORU

simden ne Örenilir: Halleri mi. Anlam m?
Cevap:

Süleyman’n arkada ismin -anlamm deil- harflerini örenmiti.

smin anlamn örenseyd bilgi Süleyman’ engelledii gibi kendisiyle

amel etmekten onu da engellerdi. Dikkat ediniz! Allah Musa’nn arka-

da hakknda öyle der: ‘Ondan soyutland.™ Bu, onun üzerinde bir el-

bise gibiydi -elbise de anlam üzerindeki harf gibidir-. O bilgiyle Allah'a

itaatin dmda amel etti vc Allah da onu bedbaht yapt. Süleyman’n ar-

kada ise bilgiyi Allah’a itaatte kullanm vc mudu olmutur.

Söz konusu ismin anlamna önceki ümmetlerden sadece resul ve

nebiler ulamtr. Çünkü bu ismin anlam ve harflerini sadece Muham-

med ümmeti örenmitir. Onlarn bir ksm ismin hem harflerini hem

anlamm örenmiken bir ksmma -harflerinin bilgisi deil- sadece an-

lamn bilgisi verilmitir. Bu ümmet içinde -anlam verilmeksizin- sadece

harfin bilgisi verilen yoktur. ‘Uhdud’ (hendek) sahibine de -anlam de-

il- harflerin bilgisi verilmiti. Çünkü, rivayete göre, onu Rahipten bir
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takm kelimeler olarak örenmiti. Bunlar, yüz otuz ikinci sorunun ce-

vabnda zikrettiimiz bir takm kelimelerdir.

YÜZ OTUZ ALTINCI SORU

Yaratklardan Gizlenen smin Kaps Nerededir?

Cevap:

Bu ismin kaps, Marip’tedir. Hz. Peygamber öyle buyurur:

cMarip ehlinden bir grup kyamet gününe kadar hakikat üzerinde ka-

lr.

5 Güne tövbe kaps kapandnda batdan o grubun üzerine doar.

Bundan sonra hiç kimseye iman fayda vermeyecei gibi bu imanla bir

hayr da elde edilemez.

Mümine hiçbir kap kapanmaz. Kendisini geçip ardnda brakm-

ken bir kap mümine nasl kapanr d? Allah’n mümine dönük inayeti-

nin bir yönü de, kendisini geçtikten sonra bir daha geri dönmemesi

için, tövbe kapsnn kapanmasdr. Mümin bundan sonra bir daha din-

den çkmaz. Çünkü iman kendisinden çklan bir kap deildir. Öyleyse

tövbe kapsnn kapanmas müminlere bir rahmet iken kâfire cezadr.

Allah 'Teala bu gizli ismin kapsnn yerini Marip yapt. Marip,

srlarn ve gizlemenin yeridir. Bu sr, seçkinlerin bilebildii bir srdr.

Kap douda olsayd, seçicin vc sradan insanlarca bilinir, sradan insan-

lar içinde bozukluk ortaya çkard. Bu ise âlemin kendisi için yaratld

iyilikle çeliirdi. Dou bölgesinde gelecei kadar kötülük gelmitir za-

ten. Dou, (bâtn yorumda) dünyaya çk yeridir. Oras, genel vc sra-

dan insanlarn snanma yeridir. Bat ise, dünyadan çk vc ahirete giri

yeridir. Bu, ayrm vc açklama yerine intikal, Allah nezdinde olduklar

üzere menzil ve mertebelerin bilgisine girmektir. Bu sayede mutlu mut-

luluunu bilirken bedbaht bedbahtln örenir. Bu esnada gizli isim

bütün yaratklara gözükür. Onlar, içinde bulunduklar korku nedeniyle,

söz konusu isimle duadan malnm kalrlar. Böylelikle kalplerinde kor-

kunun iddeti o kadar büyür ki, içinde bulunduklar durumu engelleye-
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cek bir duann olmadn zannederler. Dua edebilselerdi, mudu olur-

lard. ‘Dilediine güç yetiren Allah münezzehtir.’

YÜZ OTUZ YEDNC SORU

Elbisesi Nedir?

Cevap:

Bu gizli ismin elbisesi, kendisiyle dua edenin manevi halidir. Ger-

çekteki elbisesi ise ismi anlam yönünden aldnda- harfleridir. smi

harfleri yönünden aldnda ise, onun kisvesi, kendisiyle dua edenin ha-

lidir. Tahayyülde ya da hayalde duyunun ahitliinde yerletirildiinde

bu ismin kisvesi, sar renkli bir elbisedir. Bu elbiseye sarlmr, çünkü o,

dikisizdir.

Dikkar ediniz! srailoullarnn inei ‘Saryd, onun rengi alacann

bulunmad bir renkti’. Böylelikle temas ettii ölü canlanmt. Eserle-

rin en büyüü, ölüleri diriltmektir; imanla diriltmek, bilgiyle diriltmek

ve duyusal olarak diriltmek. Bu ismin en büyük eseri ise, Safcr aynn

kn bandan yarsna kadar bulunduu k mevsiminde ortaya çkar.

Bu dönem, dier aylarda ve dier zamanlara göre etkinin daha hzl ol-

duu bir dönemdir. Elbise yiin ya da buday veya kl veya tüy olabilir.

Bunu söylememizin nedeni, herhangi bir kavmin bu giyim türlerinden

birini giymesidir. Tek bir türde ortaya çksayd, onu size tanmlar ve

onunla yetinirdik. Bazlar öyle demitir: ‘Onun elbisesini zaferan ve-

ya Yemen safranyla sarartlm bir halde sar deri olarak gördüm.’ Hü-

seyin b. Mansur da onu böyle görmütü. Fakat elbise boyal deildi,

sadece baz ksmlar -sadece alt arn kadar- örtülüydü.

YÜZ OTUZ SEKZNC SORU

Harfleri Nedir?

Cevap:

Bu ismin harfleri; Elif, Lam-Elif, Vav, Ze, Ra, Dal ve Zel’dir. Bu

harfler özel bir ekilde bir araya getirildiinde -ki bu ismm yaps ortaya
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çkar- ismin kendisi, rengi, uzunluu, genilii ve ölçüsü ortaya çkar.

Bu durumda ismin yönlendirildii her ey, kendisinden etkilenir. Bir

gruba göre, vakada i böyledir. Benden bunu bildiimi aktarmaynz,

çünkü bunun zorunlu olmadn söyledim. Bazen yazdm her eyi

vaka ve keften aktarrz. Fakat o ismi bilmem gerekmez. Bunu o ismi

bildiimden dolay zikrettiim zannedilmesin diye söyledim. Benim

Hak’tan istediim, ne maddi ne de manevi olarak rablm katmad
srf kulluktur.

YUZ OTUZ DOKUZUNCU SORU

Huruf- Mukataa Allah’n simlerinden Her Bir smin
Anahtardr. Bu simler Nerededir? Bunlar Yirmi Sekiz

Harftir. Bu Harfler Nerededir?

Cevap:

Bir tek harf, ilahi isimlerden saysz vc belirsiz pek çok ismi açar.

Bunun nedeni, o tek harfin terimsel anlamyla harflerden oluan ‘isimle-

rin isimlerini’ açm olmasdr. Hakk’n kelam sahibi olduu sabittir.

Hakk, cl-Mütckcllim olmas halamndan, kendisiyle ilikilendirilen ve

O’na layk sözle kendisini nitelemitir. Harflerden ortaya çkan bu isim-

ler, ‘isimlerin isimleridir’. Binaenaleyh bir harf bir ismi açm olsayd, i

söylediin gibi, artc olurdu. Genel içinde saklanm ilahi isimlere

baknz! Örnek olarak el-Melik, el-Musawir, el-Mânn, el-Mennân, el-

Muktcdir, el-Mhyî, el-Miimît, el-Mukît, el-Mâlik, el-Melik, el-

Mukaddim, el-Muahhir, el-Miimin, el-Müheymin, el-Miitekebbir, el-

Munî, el-Muizz ve el-Miizil gibi isimleri verebiliriz. Bütün bu isimle-

rin anahtar tek harftir ki o da Mim harfidir. Onu farkl isimlerin ba

harfi yaptk (anahtar). Bununla beraber, yine de onun hakkn tam ola-

rak vermedik.

Bilmelisin ki, âlemdeki her isim -bakasnn deil- Halck’n ismidir.

Çünkü her isim, bir mazharda zuhur edenin ismidir. Yaratklarn gücü,

o mazharlar snrlamaya ya da kuatmaya yetmez. Onlarn hepsinin

anahtarlar, azlklarna ramen bu harflerdir. Sûflerin nc demek istedi-
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ini anladysan, dillerin deimesinde senin için cn büyük ve en güçlü

delil vardr.

imdi de ‘bu harfler nerededir?’ sorusuna gelebiliriz. Bu soruya

‘nefeslerin arazlarnda’ diye yant verebiliriz. Harfin varlnn ortaya

çkartt ey, Rahman’n nefesine iliirken harflere de isimlerin meyda-

na getirdii ey iliir. Öyleyse ikincil isimlerin yeri harfler iken harflerin

yeri nefesler, nefeslerin yeri ruhlar, ruhiarnki kalpler, kalplerin yeri ise

onu çekip çevirenin mertebesidir. Hakk’n isimleri, mazharlarda çoalr

ve artar. Hakk’a göre ise bu isimler say altna girmedii gibi isimlerin

asl da böyledir. Öyleyse Hakk’n isimleri, Hakk’n kendisi bakmndan
birlik ya da çoklukla nitelenemez. Tirmiz’nin sorusu ise lafz harf âle-

minde söylcnebilen ilahi isimlerle ilgilidir. Söz konusu isimler yaz (ve

rakam) âleminde de yazlabilir. Bu durumda Tirmizi sorusunda bazen

yazy bazen lafz dikkate alr. Bakalar ise, üçlü harfleri dikkate alr.

Bunlar, düünce harfleridir ve kendilerini söyleyenden duyarak ya da

onlar yazandan görerek hayalin zabtetrii eylerdir.

YÜZ KIRKINCI SORU

ElifNasl Harflerin Balangc Olabilmektedir?

Cevap:

Elif dorusal hareketin sahibidir. Her ey ise, dorusallktan var

olur.

öyle sorabilirsin: Olu, yatay hareketten meydana gelir, çünkü o

bir hastalk nedeniyle meydana gelir. Hastalk ise, sapmadr. Dikkat

ediniz! Aldn hükmünü benimseyenler, âlemin yaratcsn ‘illetlerin ille-

ri’ saymlardr. (Hastalk ve neden anlamndaki) llet ise dorusallk ile

çeliir. öyle demek gerekir: Varlk illetin dorusallyla meydana ge-

lir. Çünkü her eyin bir dorusall vardr. Anlaynz! Bu balamda

uiûhiyetin dorusall, hiç kukusuz, me’luhun varln talep eder.

‘ler nefsin kazandyla üzerinde kaim olan 0 deil midir?’
29 Elife uygun

olan, bileik harftir ki o da bir Elif ve Nun’dan bileen Lam’dr. Bu bi-
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leme gerçekletiinde ise -lafz deil- rakamsal Lam meydana gelir.

Lafzn Lam’nn yazdaki sureti, iki harften oluur. Böylelikle telaffuzla

birin fiilini yapar ki, bu onun ayndr. Yazyla ise, Elif ve Nn’un fiilini

yapar. Bu da, bileik, her harftir. Ayrca Ra, Ze harflerinin fiilini uzak-

tan; Nun harfinin fiilini ise yolundan yapar. Çünkü Nun, Ze ve Ra’d-a

oluan bir harftir ki, yaz harflerini kastetmekteyim.

Onlar, zikrettiimizi nedenle, rakamdaki Elif ile balamlardr.

Elifte bütün harflerin ekilleri açlr. Çünkü ekillerin esas çizgidir.

Çizginin esas ise noktadr. Öyleyse, çizgi Eliftir. Harfler Eliften bileir

ve Elifte çözülür. Dolaysyla Elif, harflerin asldr. Lafz harflere gelir-

sek, hiç kukusuz Elif onlar meydana getirir. Bu balamda Elif, fetha

yaptn harften ortaya çkar. Çünkü fetha harfi, Elifi gösterir. Bir harfi

zamme yaptnda ise, meyil Elifine delalet eder ki, bu, illet Vav’dr.

Meyil Elifi, iba edilen ötreden meydana gelir. Çünkü illet malulden

üstündür. O halde Elif, meyilli olsa bile bir yükseklikten meylettiini

bildirmek için, iba edilen ötreyie harften ortaya çkar. Bu meyil. Yara-

tcnn mazhar olarak seni var etmek üzere sana dönük rahmetin (sim-

gesidir). Dikkat ediniz! Yaratma harfinde -ki kün’dür (ol)- Kef nasl öt-

reli gelmitir? Allah ‘Bir $eyi irade ettiimizde, ona sözümüz ‘kün’dür (ol)’
m

demitir. Kef harfi, Vav’a delil olsun diye, ötreli gelmitir.

‘Kün’dcki Vav nerededir?’ diye sorabilirsin. öyle deriz: Vav, sü-

kûnda gizlenmitir vc sükûn sübut demektir. Çünkü Hak’ta hareket

imkânszdr. Kün’dcki Vavûn sükûnu ile Nun harfinin sükûnu bir araya

geldiinde, Vav gizlenmi ve ortaya çkmayarak hüviyetin ayrlmaz

özellii olmutur. Bu Vav gaybtr ve üçüncü ahs zamiridir. Nun sü-

kûnda Vav eklinde ortaya çkmtr. Bu zamire örnek olarak ‘Allah

Âdem’i kendi suretine
(
onun suretine) göre yaratmtr’ ifadesini verebi-

liriz. Hak, isimleri kün’deki Vav’n varlyla ispat etmitir. Baka bir

ifadeyle, var olan her ey -bir sebep ile deil- vesilesiyle var oldu. Dola-

ysyla sebepleri reddeden kii, onlar koyann Hak olduunu bilmeyen-

dir. Sebepleri, ilahi bilgiye saygl büyük âlim kabul eder.

Lafz harflerden ruhlar âlemi meydana geldii gibi rakamsal harf-

lerden duyu âlemi meydana gelir. Fikri harflerden ise, hayalde akl âle-

mi var oldu. Bunlarn her birinden ise ‘isimlerin isimleri’ meydana gelir.
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YÜZ KIRK BRNC SORU

Sonda Elif-Lam Nasl Tekrar Edildi?

Cevap:

Bu konu, çift ve uygun rakamlara özgüdür. Bunun ekli. Elif, Be,

Te, Se eklindedir. Yoksa bu, Ebced harfleri eklinde deildir. Çünkii

Lam-Elif yazmda Elif, Be, Te, Se eklindeki sralamada ortaya çkar.

Harfleri koyan, ekildeki benzerliklerine göre harflerin ilikisini dikkate

almtr. Ebced’i koyan ise, ayn eyi dikkate almamtr.

Elif-Lam, harflerin diziliinin sonunda tekrarlanmtr. Çünkü

Lam, Elifin örtüsü ve kalkandr. Çünkü Elif, Lam’n varln tamam-

layan ve onu diziliin sonuna yerletiren Nünün varlyla Lam’da giz-

lenir. Artk Lam-Eliften sonra Ya harfi bulunur. Ya ise, âlemlerin sonu

olan terkip âleminde ortaya çkmtr. Ondan sonra ise Ya harfi gelir. O
ise süflîlik sahibidir. Çünkü Ya, kesre hareketinin bandan oluur.

Kesre ise mertebelerin sonu olan düüklüktür. Bu durum, harfleri ko-

yann düüncesine hakim olan bir uyardr. Belki de o bunlar amaçla -

mamtr. Biz eyaya onlar koyann Hak olmas yönünden bakarz,

yoksa kimin eliyle ortaya çktklarna deil. Öyleyse bu sralamada bir.

kast olmaldr. Bizim açklamamz -baka bir eye deil- harfleri koya-

nn Hak olmasna baldr.

lk olmak Elife ait olduu gibi son olmak da ona aittir. Harflerin

balangcnda Elif ortaya çkt gibi harflerin sonunda gizli kalan da yi-

ne Elif olmaldr. Bu durum. Elifin ilk ve son, zahir ve bâtn bir araya

getirebilmesi için böyledir. Ya ise, en aa âlem demek olan ve kesre-

den meydana gelen duyu âlemindeki meyil Elifidir. Bu durum Lam-

Elifteki Elife iaret eder. Ayrca o, tek bana kaldnda Lam’n ek-

linde bulunan sebebe delalet eder. Lam Elif ile kucaklatnda, Nun
küçülmü ve Lam’daki ElifLam-Elifte bulunan Elifin karsma gelmi-

tir. Böylece Elif, kendi kendisinin mukabili olmutur. Baka bir ifadeyle

Elif, Elife mukabil olmu, Nun ise ikisinin arasnda rabta olmutur.

Bu, Rabbiyle ülfet eden kulun srr’nm Elifidir ve kulun rabbiyle ülfeti,

ilahi ihsan kapsamnda yer alr.
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Allah Tcala kuluna ihsan edici olarak öyle der: ‘Yeryüzündeki her

eyi infak etseydin, onlarn kalplerini bir araya getiremezdin (ülfet). Fakat

Allah onlar bir araya getirmitir (beynehün).m Burada Allah ‘kalplerinin

arasn’ ya da ‘kalplerini’ dememitir. Kuran ‘onlarn’ zamirindeki h’yi

(o) alm, çoul harfi Mim (hüm, onlar) ile onu örtmütür. Bu durum,

isimlerinin çokluu bakmndan Hakk’a nispet edilen çokluu gösterir.

Kastedilen ise, müminler ile kendisinin arasm uzlatrmasdr. Çünkü

onlar, Hz. Muhammed’in etrafnda Allah vastasyla ve Allah için top-

lanmtr. Öyleyse Hz. Muhammcd Allah ile ülfet ettii için onlar da

ülfet etmitir. Harflerin diziliinde Lam-EliPi niçin tekrar edildiini

anlaynz. Bu dizili, (ebced dizilii deil) Elif, Be, Te, Se eklindeki (al-

fabe) diziliidir.

YÜZ KIRKKNC SORU

Harflerin Says Hangi Hesapla Yirmi Sekiz Oldu?

Cevap:

Harflerin d varl, unsurdan oluan âlemde ortaya çkt gibi

hava unsurunda .da otoriteleri vardr. Öte yandan toprak ve s canl ci-

simlere ait iken ate unsuru cinlere aittir.

Unsur âlemi unsurlara nispet edilir, çünkü onlar yakn sebeptir.

Unsurlar, feleklerin hareketinden meydana gelmitir. Felekler,

katettikleri felekte yirmi sekiz menzil katederler. Âlem Rahman’tn nefe-

sinden meydana geldi, çünkü bu nefes vastasyla Rahman, etkilerini

bulamamaktan duyduklar sknty isimlerinden gidermitir. Nefes, ha-

va unsuruna uygundur ve unsurlar ortaya çktnda feleklerin menzille-

ri hava unsurunda ekillenmitir. Unsun âlemin hükmü unsurlardan tü-

reyenlerde ortaya çktnda ise, türeyenlerin en yetkin varlnda harf-

lerin suretleri yirmi sekiz mcnzüe karlk olarak yirmi sekiz harf eklin-

de ortaya çkmtr. Söz konusu varlk ise insandr. Ayrca bu menzilleri

kat* edene -ki hareketli yldzlardr- dikkat çekmek için, (harfleri yirmi

sekiz yapan kii), yazda Lam-Elifi onlara katmtr. Öyleyse menziller,

güçleriyle ve menzilleri katetmekle, bütün varlklarn ve var olanlarn
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yaratln içerdikleri gibi bu harfler de dünya ve ahirette son olmayan

bütün kelimeleri var etmitir.

Yaklak olarak harflerin niçin yirmi sekiz olduu açkland. (Var-

sayalm ki) Bir insan kalemini özel bir burcun üzerine koyup yldzlar

da baucunda bulunabilseydi, hangi srr yazsa o sr kalemden süradc

meydana gelirdi. Baka bir ifadeyle, yazd her ey, süradc ortaya ç-

kard. Öyle ki, bir yazc dua olarak bir ey yazsayd, beklenmez ve dua-

sna olumlu karlk verilirdi.

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ SORU

A
,

‘Adem'i Suretine Göre Yaratt’ Ne Demektir?

Cevap;

Bilmelisin ki, tasavvur sahibinin tasavvur ettii her ey, onun ayn-

dr, kendisinden bakas deildir. Çünkü tasavvur, onun dnda deil-
A

dir. Alemin d varlnn ortaya çkt ekilde Hak tarafmdan tasavvur

edilmi olmas gerekir. nsan -ki Âdem’dir- âlemin toplamdr. Çünkü

o, küçük insandr ve büyük âlemin özetidir. nsann büyük ve azametli

âlemi kendi idrakine sdrmas mümkün deildir. nsann hacmi kü-

çüktür. Sureti, d yönü ve tad ruhanî güçleri yönüyle idrak, insan

kuatr. Bu nedenle Allah kendisinden baka her eyi insana yerletirdi.

Böylelikle insann her bir parçasyla kendisini izhar eden ve o parçalm

kendinden ortaya çkt ilahi ismin hakikati irtibatldr. Bütün ilahi

isimler, hiçbir ey onun dnda kalmayacak ekilde, onunla irtibatl ol-
A

mutur. Böylelikle Adem Allah isminin suretine göre ortaya çkt, çün-

kü bu isim, bütün ilahi isimleri içerir.

insan -hacim bakmndan küçük olsa bile- bütün anlamlar kendin-

de toplar. Olduundan daha küçük bile olsa, insan ismini yitirmezdi.

Nitekim devenin ine deliinden geçmesi mümkün saylr. Bu durum

imkânsz saylmaz. Çünkü büyüklük ve küçüklük, bir eyin hakikatini

ortadan kaldrmadan bir ahsta ortaya çkan lci arazdr. Bunlar, bulun-

duklar ahsn hakikatini geçersiz yapmayaca gibi onu kendi hakika-
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tinden de çkartmazlar. lahi kudret, ine deliinin dar gelmeyecei kü-

çüklükte bir deve yaratabilir. Burada kâfirlerin nimet cennetine girmele-

riyle ilgili bir umut vardr. nsan da -cismi, âlemin cisminden küçük ol-

sa bile- büyük âlemin hakikatlerini kendinde toplar. Bu nedenle akl sa-

hipleri, ‘Âlem büyük insandr’ demitir. mkânda bulunan her anlam,

âlemde ortaya çkt gibi âlemin özetinde de ortaya çkmtr.

Bilgi, bilinenin tasavvuru olduu gibi bilenin zatî bir niteliidir.

Hakk’n bilgisi ise, O’nun suretidir. Allah o surete göre Âdem’i yaram.
A

Binaenaleyh Allah, ‘Adem’i kendi suretine göre yaratt.’ Bu anlam, za-

mir Âdem’e döndüünde de ortadan kalkmaz. Bu durumda suret, bilgi

bakmndan Âdem’in sureti olaca gibi Âdem’in sureti de duyu bak-

mndan ilahi surete uygun olur. Sen bunu hayal ve tasavvurun bir tar-

zyla tasavvur edebilirken biz ve bizim gibiler tahayyülsüz tasavvur ede-

biliriz. Fakat hadiste ‘sureti sözü zikredildii için, -tasavvursuz bilmesi

yönünden deil- tasavvur edici olmas yönünden Âdem’i surete göre

yarattm anladk. Böylelikle bu ibarede Allah, tahayyülü dikkate al-

mtr. Hak kendisini tahayyül içine sokuyorsa, Hakk’n dnda âlemin

nasl olduunu zannedersin?

Hz. Peygamber’in Cebrail’e öyle dedii aktarlr: ‘hsan sanki gö-

rürcesine Allah’a ibadet etmektir.’ Bu ise benzetme edat (sanki) nede-

niyle hayali bir ifadedir. Soru sorann ve sorulann kim olduuna dikkat

ediniz! Onlarn Allah’ bilme derecelerine baknz! nmek, beraberlik,

iki el, el, göz, gözler, ayak, gülme gibi Hakk’n kendisine nispet ettii

ifadeleri bildiren rivayetler bulunsayd, bu bile yeterli olabilirdi. te bu,

Âdem’in suretidir. Allah onu rivayetlerde ayrntlandrmtr ve hepsini

‘Allah Âdem’i kendi suretine göre yaratt’ hadisinde toplamtr.

nsan- kâmil Allah’n gözüyle bakar. Kutsi hadiste bu durum, ‘Ben

onun kendisiyle gördüü gözü olurum’ eklinde dile getirildi. nsan-

1

kâmil Allah’n sevinmesiyle sevinir, Allah’n gülmesiyle güler, ferahla-

masyla ferahlar, öfkesiyle öfkelenir, unutmasyla unutur. Allah öyle

der: ‘Allah onlar, onlar da Allah’ unuttu
n2 Bunlar, herkese zâtnn ge-

rektirdii ekilde nispet edilir. Bununla birlikte her niteliin hakikatini

biliriz. Nispetin yapld zât biliniyorsa, bu nispetin nitelii de öreni-

lir. Nispetin yapld zât bilinmiyorsa, bu nispeti daha da bilmiyorsun

demektir. te bu, Efendinin sorusuna layk olan cevaptr.
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Böyle bir soruyu müslüman bir filozof sormu olsayd, buradaki

zamirin Âdem’e döndüünü söyleyerek kendisine yant verirdik. Baka

bir ifadeyle Âdem, yaratl aamalarnda sudan insana vs. gibi tavrdan

tavra, ‘yaratltan sonra baka bir yaratlla yaratlarak’ intikal etmemi,

Allah onu ortaya çkt ekliyle yaratmtr. nsan bebeklikten çocuklu-

a, oradan gençlie oradan yalla ya da cismin küçüldüünden bü-

yüklüüne geçmemitir. Böyle bir soruya böyle cevap verilir. Soru so-

ran herkese yaraan bir cevap vardr.

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ SORU

Hz. Peygamberin cOn ki Peygambere Ümmetimden
Olmak hsan Edildi’ Hadisinin Anlam Nedir?

Cevap:

Hz. Peygamber’in ümmeti, ümmederin en hayrlsdr. Onlarda

dier ümmederin peygamberlerine ilave bir özellik vardr. Bu ise, onla-

rn Allah Peygamberinin hidayet yollarna uymalardr. Önceki pey-

gamberler ise, kendisinden önce geldikleri için Hz. Pevgamber’e uy-

mamtr. Her ümmetin en hayrls peygamberleriyken biz ümmederin

en hayrlsyz. Biz ve nebiler bu iyilikte ayn derecedeyiz. Çünkü nebiy-

le ümmeti arasnda herhangi bir mertebe yoktur. Hz. Muhammed ise

ümmetinden daha hayrldr -çünkü her peygamber ümmetinden daha

hayrldr. Öyleyse Hz. Muhammed nebilerin en hayrlsdr.

Bu on iki peygamber, geceleyin domu, ölünceye kadar oruç tut-

mu, ömürlerinin uzunluuna ramen gündüz oruç bozmamlardr.

Bu durum, Hz. Peygamber’in ümmetinden olmay talep, ümit ve arzu

etmelerinden kaynaklanr. Temenni ettikleri ey gerçekleecektir. Onlar,

Kyamet günü sevdikleriyle beraberdir. Herhangi bir peygamber gelir

ve ümmeti içinde bir ya da iki ya da üç peygamber bulunur. Hz. Pey-

gamber gelir ve ümmetinin içinde ‘uyan peygamberler’, ‘uyulan pey-

gamberler’, ‘uyan olmayan peygamberler’ bulunur. Böylece Hz. Pey-

gamber’e nebilerden üç snf uyar: te bu, arkadalarmzn cevapla-
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maktan sarf- nazar ettikleri bir husustur. Bunun nedeni, zayf akllara

iliecek kukulardan uzaklamaktr.

Allah yakn felei on iki burç yapt gibi onlar da on iki nebi yap-

t. Her burç bu on iki peygamberden birinin doum yerindedir. Bu du-

rum, (nebilere ait) bütün mertebelerin ez-Zahir ismi yönünden Mu-

hammed ümmetinden olmay temenni etmelerinden kaynaklanr. Böy-

lelikle el-Bâtn isminden onlar adna meydana gelen ey ile ez-Zahir is-

mini bir araya getirirler. Çünkü onlarn gönderildii her bir eriat, Hz.

Pcygambcr’in eriatndan ve el-Bâtn ismindendir. Hz. Peygamber
A

‘Adem su ve toprak arasndayken peygamber idi.’ Allah öyle buyurur:

‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir ve onlarn hidayetlerine uyulur .'33

Burada ‘onlara uyulur’ dememitir. Çünkü önceki peygamberlerin hi-

dayetleri, bâtnda senin hakikatinden onlara ulaan eydir. Bilgi bak-

mndan bunun anlam udur: EyMuhammedi Sen onlarn hidayetlerini

takip ederken gerçekte onlar senin hidayetine uyarlar. Çünkü bâtnda

öncelik sana ait iken zâhirde sonralk sana aittir. Ahirette ise, hem zahir

ve hem bâtn olarak öncelik sana aittir.

YÜZ KIRKBENC SORU

IIz. Musa’nn, ‘Allah'm! Beni Muhammet!
Ümmetinden Yap1 Sözünün Yorumu Nedir?

Cevap:

Musa (as.), peygamberlerin Hz. Muhammed karsndaki yerinin

ümmetinin onun karsndaki yeri olduunu biliyordu. Ümmetinin Hz.

Peygamber ile ilikisinin, ez-Zahir ve el-Bâtn; buna karn önceki pey-

gamberlerin Muhammed ile ilikilerinin ise el-Bât isminden gerçekle-

tiini biliyordu. Bunu örenince, eriannda iki ismi bir araya getirme-

sini Allah’tan istemitir. Hz. Musa uyan bir peygamber olduunu ö-
renip bundan kuku duymaynca, Hz. Muhammed nezdindeki maka-

mnn dier peygamberlerden üstün klnmasn istemitir. Çünkü k-

yamet günü ümmetlerin ve uyanlarn çokluuyla övünülecektir. Pey-

gamberler içinde ise Hz. Musa’dan çok uyan olan dmse yoktur. Nite-

kim sahih bir hadiste ‘Hz. Peygamber büyük bir kalabalk görünce
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‘bunlar kimdir?’ diye sormu, ‘bunlar Musa ve ümmetidir’ denilmitir.’

Hz. Muhammed kyamet günü insanlarn efendisidir. Efendiye kar

çokluk olamaz.

Hz. Musa zahir ve bâtnda Muhammed ümmetinden olmak için

-tpk bizim gibi- dua ettiine göre, o ve ümmeti, üphesiz bizim üm-

metin kalabalna katlacaktr. Hz. Peygamber ‘Ben ümmeti en kalaba-

lk olann’ sözünü, peygamberinin iki ismin (ez-Zâhir ve el-Bâtn) top-

lamna sahip olmad ümmetlere kar söylemitir; söz konusu isimler,

Hz. Musa’nn kendisine ait olmasn istedii isimlerdir. lci ismi bir ara-

ya getiren herkes, bizimle beraber Hz. Muhammed’in ümmeti içinde

driltilecektir. Hz. Musa da ümmetiyle bizimle beraber diriltüen dier

nesillere kar övünür. Bu durumda Hz. Muhammed karsnda dier

peygamberler, askerlerin bana yerletirilen komutanlar gibidir. En bü-

yük komutan, askeri en çok olan, askeri en çok olan ise, Allah Peygam-

berinin nezdinde kadir ve kymet bakmndan en yüksek olandr. Bu

nedenle Tirmizi, ‘Muhammed ümmeti içinde Ebu Bekir’den daha üstün

kimseler olacaktr’ demitir. Bu durum, Hz. Ebu Bekir’i Allah Peygam-

berinin nezdinde müslümanlarn en üstünü sayann görüüyle ilgilidir.

Hz. sa’nn Hz. Ebu Bekir’den daha üstün olduu malumdur. Hz.

sa ise, Muhammed ümmetinden ve ona uyanlardandr. Bunu söyle-

memizin nedeni, kar görü sahibinin onun ahir zamanda bu ümmet

içinde ineceini vc Muhammed’in sünnetine göre hüküm vereceini ke-

sin olarak bilmesidir. Hz. sa’nn durumu, râit ve rehber halifelerin

hükmüne benzer: Haç krar, domuzu öldürür vc onun girmesiyle de

Ehl-i kitap’tan pek çok kii slam’a girer.

YÜZ KIRK ALTINCI SORU

‘Allah'n Peygamber Olmayan Baz Kullar Vardr d
Peygamberler Onlarn Makamna ve Allah’a

Yaknlklarna Gpta Eder’ Ne Demektir?

Cevap:

Burada teri' peygamberi olmayan kullar kastedilmitir. Onlar, bu

yolda teri’ peygamberlerinin rehberliine uyan bilgi ve sülük peygam-
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herleridir. Onlarn makamn ve nebiliin anlam ile ayrntlarn, bu bö-

lümde ve kitabn ilgili bölümlerinde zikretmitik. Söz konusu insanlarn

iki bakmdan uyanlar yoktur: Birincisi basiretle Allah’a dua edilerinde

kendilerinden ‘fâni’ olmalardr. Dolaysyla uyanlar, kendilerini bile-

mez. Onlar, dünya ve ahirette yüzleri ‘müsevved (efendi ve yüzü kara)’

kimselerdir. Peygamberler, melekler ve nebilerin nezdinde efendi, bi-

linmedikleri için de insanlarn nezdinde yüzleri karadr. Binaenaleyh

onlar dünyada bilinmedikleri gibi ahirerre de kendilerinden efaat isre-

nilmez. Onlar, o günde genel bir rahatlk içindedir.

Meselenin ikinci yönü udur: Bu insanlar tannmadklar için,

uyanlar da olmaz. Kyamette nebiler, ümmederi hakkndaki -yoksa ne-

biler kendileri adma korkmaz- biiylik korkudan üzülmü bir halde, ge-

lirler. Nebi olmayanlar ise, büyük korkunun üzüntüsü içinde, kendileri

adna korkarak gelir. Bu grup ise rahat ve korkusuzca gelir. Ne kendile-

ri ne de ümmederi -çünkü ümmederi yoktur- adma bir korkular vardr.

Onlar hakknda Allah, ‘Büyük korku onlar üzmez, melekler kendilerini

karlar, 'bugün size vaat edilen gündür' derler’
34 buyurur. Baka bir ifa-

deyle, bugün, nefsleriniz ve ümmetieriniz hakknda sizden korku ve

hüznün kalkt gündür. Çünkü ümmetiniz olmad gibi herhangi bir

ümmet de sizi tanmad. Bununla beraber ümmet, sizden yararlanm-

tr. Böyle bir durumda uyulan peygamberler, kendilerine gpta eder. -
te bu insanlar, Allah’n celalinde kendilerinden geçen ve Allah’a davet

yükümlülükleri olmayan ariflerdir.

Doksannc ksm sona erdi, onu yüz krk yedinci soruyla doksan

birinci ksm takip edecektir.
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DOKSAN BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Advla

YÜZ KIRKYEDNC SORU

Bismillah Sözünün Yorumu Nedir?

Cevap:

Kul için bismillah, yaratmada Hak için ol (kün) sözüne benzer.

Bazen insanlarn diledii eyler, bismillah sözünden vc onun vastasyla

oluur. Hallaç öyle der: ‘Kulun Besmelesi, Hak için ‘ol’ sözüne ben-

’zer.’ Kullarn bir ksm için ise -besmele deil- ‘kün 5 sözü vardr ki, bun-

lar büyüklerdir. Hz. Peygamber’den Tebük savanda öyle aktarlr:

‘Sahabe tanmadklar bir ahs görmü, Hz. Peygamber ‘Ebu Zerr ol’

demi, bir anda Ebu Zerr olmu. Hz. Peygamber burada bismillah de-

memi (ol demekle yetinmiti). Böylelikle onun için ‘kün (ol)’ Hakk’n

kün (ol) sözü olmutu. Çünkü Allah nafile ibadetlerle sevdii kimseler

hakknda ‘Ben onun gördüü gözü, duyduu kula ve kendisiyle ko-

nutuu dili olurum’ der. Allah Hz. Muhammed’in nafile ibadetleri bu-

lunduuna tanklk etmitir. Nitekim ‘Geceleyin sana nafile olarak

teheccut kF3S buyurdu. O halde Hz. Peygamber5

in duymas, görmesi ve

konumas Hak idi. Kuran herhangi bir yaratlm adna böyle açk bir

tanklk yapmamtr. Binaenaleyh farzlar nafilelerini kuatmayp nafile-

leri artan kimsenin belirtisi, Allah’n onu bu özel sevgiyle sevmesidir.

Onun alametini ise Hakk’n ‘duymas, görmesi, tutmas ve bütün güçle-

ri olmas’ yapmtr. Bu nedenle Hz. Peygamber, bütününün nur olma-

s için dua etmitir. Çünkü ‘Allah gölderin ve yerin nurudur.’ Yine bu
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nedenle hakimler, kul için arzulanan gayenin Ilah’a benzemek olduunu

söylemitir. Sûfler ise bunu 'isimler ile ahlâklanmak’ diye dile getirmi-

tir. Böylelikle ibareler deise bile anlam ayndr. Biz ilahi isimlerle

ahlâklanmzda, kulluumuzdan bizi perdelememesini Allah’tan diler

ve niyaz ederiz.

YÜZ KIRK SEKZNC SORU

‘Ey Peygamber Senin Üzerine Selam Olsun’ Ne Demektir?

Cevap:

Nebiler itiraz ya da teslim obuay gerektiren bir haberle geldikle-

rinde, mümine teslimiyet emredilmitir. Hz. Peygamber’e selam veren

(teslimiyetle ilikisi nedeniyle) kimse ise, peygamberin bildirdii her

konuda ya da onun herhangi bir meselesinde illeti sormaz. Peygamber

illeti söylerse, tpk malulü kabul ettii gibi kabul eder; illeti söylemezse

teslimiyet gösterir ve 'Ey Peygamber! Senin üzerine selam olsun
5

der.

Bunun anlamm kitabn namaz bölümündeki teehhüt bölümünde açk-

lamtk. Bu ifadeyi peygamber söylediinde ise, selam verilen Ruh’tur

(Cebrail).

YÜZ KIRK DOKUZUNCU SORU

‘Selam Bizim ve Allah’n Salih Kullarnn

Üzerine Olsun’ Ne Demektir?

Cevap:

Burada, kendimiz için kendimize verilen selam kastedilmektedir

.

Çünkü bizim içimizde bizden ve bize kar itiraz gerekdren eyler var-

dr. Kendimizi o konuda lehimize teslimiyete zorlar ve itiraz etmeyiz.

Özellikle de itiraz gerektiren bir hükmün benim aynm olan bir maz-

harda zuhur edenden ortaya çktm gördüümde, teslimiyet gerekir.
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Böylelikle zorunlu olarak teslim olur ve bize ve salih kullara selam veri-

riz. Bu, aradaki ban ortaklk bildirmesinden kaynaklanr. Baka bir

ifadeyle Allah’n kullarna dönük bu atf, bu iyi nitelie sahip olmamz

salar. Bu durumda bize olan selam, gerçek bir anlam kazanr. Bu an-

lam kitabn namaz bölümündeki teehhüt bölümlerinde açklamtk.

Allah öyle buyurur;
‘

Allah nezdinden bir selam olarak mübarek ve

ho bir ekilde kendisine selam veriniz
m

lahi emre balanrken, bütün

mertebeleri elde edebilmemiz için kendimize selam vermemiz emredil-

di. Bu durum, insann namazmda Rabbiyle (hazr olmas nedeniyle)

kendisine yabanc olmas gerektiini gösterir. Kul bu sayede Rabbinin

selamyla kendisine selam verebilir. Çünkü Allah
‘

Allah katndan müba-

rek ve temiz bir selam”7 demitir. Bu ise, Allah’n kuluna selamdr. Sen

ise, bu selamda Hakk’n sana tercümansn.

YÜZ ELLNC SORU

‘Ehl-i Beyt’im Ümmetimin Emanetidir ?
3 Ne Demektir?

Cevap:

Hz. Peygamber öyle der; ‘Selman bizden’, yani Ehl-i Beyt’tendir.

Her köle efendisinin niteliklerine sahiptir. ‘Allah'n kulu olarak ayaa

kalktnda m Allah, nitelik halamndan kulunu kendisine tamlama

yapmtr. Baka bir ifadeyle onun nitelii kulluk, ismi Muhammed ve

Ahmed’dir. Kuran ehli, Allah ehlidir, çünkü onlar, Allah’n nitelii olan

Kuran ile nitelenmilerdir. Kuran ise, bir emanettir. Çünkü o ‘ifa ve

rahmettir.’ Hz. Pcygambcr’in ümmeti ise kendilerine gönderildii kim-

selerdir. Peygamber’in Ehl-i Beyt’i, onun niteliiyle nitelenenlerdir.

Böylelikle kötü iyinin bereketiyle mutlu olur. Bu sayede herkes, Allah’n

rahmetine girmitir. Bu ifadenin altnda Muhammed ümmetine yönelik

ilahi rahmete baknz! te bu ‘Benim rahmetim her eyi kuatmtrm ifa-

desinin anlamdr. Kuran Peygamber5

i rahmet özelliiyle niteleyerek

‘Müminlere kar rahim ve rauftur
540

der. Ümmetten her biri, Allah’a

imar edendir. Kitabn önceki bölümlerinde ‘Selman bizdendir
5
bahsin-
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de bu konuyu açklamtk. Özetlemeyi amaçladmz için, burada Ehl-

i beyt konusunu geniçe açklamaya gerek yoktur.

Allah Tcala Peygamber’in elerini niteler ve onlara tavsiyede bulu-

nurken öyle buyurur: ‘Evinizde arballkla oturunuz, lk cahiliye gibi

açlp saçlmayn. Zekât verin, namaz kln, Allah ve Peygamberine itaat

edin*' Ardndan, bir çirkinlie nispet edilip de ayp Peygamber’in evine

dönmesin diye, onlara bütün bunlarn Peygamber’in ei olmalar nede-

niyle kendilerine emredildiini söyler. Binaenaleyh Ehl-i beyt bereketi

ve
c

Allah sizden pislii gidermek ister
*2 ayetinde kastedilen temizlik saye-

sinde, Peygamber’in eleri kendilerine tavsiye edilen ileri yerine getirir.

1

Sizi tertemiz yapmak ister
’43

ifadesi ise taknlkla ilgili sözlerin pisliidir.

Bu ise ‘rics’ demektir. Rics, kaba pislik demektir. Öyleyse Ehl-i beyt,

Peygamber’in elerinin günahlara dümesine -ki bu günahn ayb Ehl-i

Bcyt’c dönerdi- kar bir ‘güvence’ olmutur.

Ayn ekilde, Muhammed ümmeti de cehennemde ebedi kalsayd

bunun ayb ve eksiklii Peygamber’in makamna dönerdi. Bu nedenle

cehennemlikler ‘Bize ne oluyor ki, kötülerden saymadmz adamlar

görüyoruz’ derler. Kastedilenler, Muhammed ümmetinden atee giren-

lerdir. Hz. Peygamber yeryüzünün doularnda vc batlarnda onlara

peygamber gönderilmitir. Allah nübüvvet evini dünyada belirttii e-

kilde dünyaya layk ilerden temizledii gibi ahirete layk temizlik de

cehennemden çkmaktr. Binaenaleyh cehennemde Hz. Peygamber’in

gönderildii kimselerden hiçbir birleyen kalmayacaktr. Hatta peygam-

berin gönderildii kimselerden hiçbiri bedbaht olarak kalmayacaktr.

Onlardan biri cehennemde kalsayd, cehennem ona serin ve esenlik

olurdu. Ru ise, ahirette Ehl-i beyt bereketidir. Ehl-i beyt’in bereketi ne

büyüktür!

Hz, Peygamber’in gönderildii andan itibaren kyamet gününe ka-

dar yeryüzündeki bütün insanlara ‘Muhammed ümmeti’ ad verilir. Ona

inananlar ‘kendisiyle birlikte’ haredilecckken inanmayanlar ‘ona doru’

toplanacaktr. Hz. Peygamber’in âlemlere rahmet olarak gönderildii

- bildirildi. Burada Peygamber için bilhassa ‘müminlere rahmet’ denil-

memitir. Bir rivayette Hz. Peygamber Ri’l ve Zekvan gibi asi kabilele-

re beddua ederken ‘Seni Allah sövücü ve lanet edici olarak göndermedi’

denildi. Yani Allah seni bcdduac olarak göndermedi. Bir rivayette ‘Seni
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kendisine gönderdii kimseyi rahmetinden kovma, ben seni rahmet

olarak gönderdim’ denilir. Bu ifade ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gön -*

derdik
344

ifadesiyle ayn anlama gelir. Öyleyse ümmeti olan insanlar Hz.

Peygamber’e doru toplanacaktr. Hz. Peygamber ise, üzerinde yara-

tlm olduu ve kendisiyle gönderildii böyle bir merhamete sahiptir.

Bu durumda Peygamber bu mertebenin merhameti gerektirdii herkese

merhamet eder. Çünkü Hz. Peygamber (her mertebeye göre davran-

may bilen anlamnda) ‘hakîm’dir; Mertebenin merhameti gerektirme-

dii kimseye ise Allah karsndaki saygnn gerei olarak ‘yazk, yazk’

der. Sonunda Hak, birinci niteliin dnda herkese yardm etmeyi ge-

rektiren bir nitelikte tecelli eder. Bu esnada Hz. Peygamber’in bereket

ve rahmeti, gönderildii kimselerde ortaya çkar. Bu sayede Allah onun

vastasyla ümmetine merhamet eder ve kendilerini cehennemden cen-

netlere, ayet cehennemde kalc iseler bedbahtlk halinden mutluluk ha-

line tar. Çünkü hakîm, daima mertebenin hükmüne göre hüküm ve-

rir.

i Hz. Peygamberim kyamette Allah karsndaki durumu, bir hü-

kümdarn nezdinde yalan birinin haline benzer. Söz konusu insan hü-

kümdar bir kölesine öfkeliyken görür. Bu esnada köle hakknda efaatçi

olmas, hükümdara saygyla çeliir. Bunun yerine öyle demesi gerekir:

‘Köleyi hükümdarn önünden uzaklatrn ve hapse atp balaynz.

Çünkü bu ahmak ve efendisinin nimetine nankörlük eden köle, hiçbir

iyilie layk deildir.
5 Bütün bunlar, efendisinin gözünün önünde ger-

çekleir. Efendi, (kzgnl sona erip) memnun ve rahat bir hale geçip

o yakn kiinin balanarak hapse atlm ve merhametten mahrum bra-

klm -yine bir çeit merhamet içinde olsa bile- köle hakknda efendiye

öyle demesi gerekir: Efendimiz! Falanca her hal ve durumda senin ku-

lundur. Senden baka acyan yoktur. Onu kovarsan, kime snacak.

Onu darla sokarsan, kim genilik verçcek? Onun umudu sende! Bu

esnada cezalandrlm görüldüünde kul için ‘efendisine sayg göster-

memitir’ demek, (ilahlk ve efendilik) mertebesi adna bir eksikliktir.

Mertebe he ‘sayg görmemitir5 denilmeyecek kadar yücedir. Onu ba-

layp mutlulara kattnda, i gizlenmi olur. Efendim! Ben bu yüce

mertebeye zarar verecek bir eyin onunla ilikilendirilmesine tahammül

edemem.5
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Efendinin içinde bulunduu rahatlk ile mertebenin söz konusu ki-

i hakknda efaati gerektirdii böyle bir durumda söylenebilecek söz

budur. Bu durumda efendi, bedbahtn halinin muduluk haliyle deiti-

rilip ona honutluk elbisesinin giydirilmelisini emreder. Kul hapiste

kalmaya devam ederse, bu ev ve menzil onun mülkü haline gelir ve

efendisi ona mülk olarak bunu ihsan ederek azab nimete döner. Bu ise,

kudretteki yetkinliktir. çinde bulunduu yer onun evi ise, i böyledir.

Ya da efendi, onun mutiular evine çkartlmasn emreder.

te Hz. Peygamberin kendilerine gönderildii insanlar da, kya-

met günü Ehl-i beytin bereketi içindedir. Bu ümmet ne kadar da mut-

ludur! Hz. Muhammed’den önceki her eriat onn eriat olduuna gö-

re, Allah (Ehl-i Beyt kelimesindeki) beyti (ev) bâtrnî yorumuyla fecrin

douundan günein douuna kadarki süre olarak dikkate alrsa, gü-

neteki aydnlk ve aydnln sürekli art, Âdem’den var olacak son in-

sana kadar uzar -ki hepsi Muhammed ümmetidir-. Böylelikle hepsi

Muhammed ümmetinden olduu gibi bütün insanlar Ehl-i beyt’in be-

reketini elde ederek hepsi mutlu olr. Hz. Peygamber ‘Kyamet günü

ben insanlarn efendisiyim’ buyurur. Sözünü daraltp ‘Ben ümmetimin

efendisiyim’ dememitir. Bunu söyledikten sonra ise, efaat hadisini zik-

rederek öyle demitir: ‘Onun ne olduunu biliyor musunuz?’ Ardn-

dan kyamette efaat hadisini zikretti. Bu ise, daha önce iaret ettiimiz

husustur. aret ettiimiz meseleyi anladysan, dilediini yap, Allah seni

balayacaktr. ‘O, mafireti geni olandr.’

YÜZ ELL BRNC SORU

Hz. Peygamberin ‘Âl-i Muhammed’ Demesi Nc Demektir?

Cevap:

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Her peygamberin bir ailesi ve sila-

h vardr. Benimki de mümindir.’ Allah’n isimlerinden biri el-

Mümin’dir. Bu isim her türlü güçlüe kar bir silahtr. Al (gölge), a-

hslar yüceltir. Serapta ahsn büyüklüü, âl diye isimlendirilir. Mu-

hammed’in âli, Muhammed ile büyüktür. Hz. Muhammed ise, kendi-
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siyle birlikte bulunan herkesi büyülten bir seraba benzer. Serab su zan-

nettiin gibi, onu da büyük Muhammed zannedersin. Hâlbuki serap

sadece gözün görüünde sudur. Muhammed’e geldiinde Muhammed
bulamazsn. Allah’ Muhammed suretinde bulur ve O’nu Muhammedi

gözle görürsün.

Seraba geldiinde gördüün gibi onu görürsün. Fakat gerçekte

onu gördüün gibi bulamazsn. Bu durumda Allah’ onun yannda bu-

lursun. Baka bir ifadeyle, Allah’ bilmenin serab su olarak bilmen gibi

(bir zan) olduunu örenirsin. Hâlbuki serap su olmad halde göz

onu su olarak görür. Ayn ekilde, ‘Allah’ bildim’ dersin. Marifete ula-

nca, bu kez Allah’ bilmediini örenirsin. Öyleyse Allah’ bilmekten

acizlik, O’nu bilmektir. Senin örendiin, yaratklardan kimsenin elde

edemeyecei bir bilgidir. Allah’a dayanan kimse, Allah’ bilenlerin ve s-

radan insanlarn nezdinde kalplerde büyür. Serapta bulunan kimsenin

de boyu gözde büyür ve bu ahs ‘âl (gölge)’ diye isimlendirilir. Gerçek-

te bu tii, gözün gördüünden farkl olarak, Allah’n celali ve heybeti

altnda ezilmi bir haldedir. Hz. Peygamber de serabn Allah’n yannda

silinmesi gibi silinir. Bunun nedeni, Allah’n onun nezdinde bulunma-

sdr. te bu söylediklerimizi anladysan, ‘âl-i Muhammed’ sözünü de

anlarsn.

YÜZ ELLKNC SORU

Kelam Hâzinelerinin Karsmda Hüccet Hâzineleri, Tedbir

lmî Karsnda se Kelam Hâzineleri Nerededir?

Cevap:

Bütün bu hazînelerin yeri, her bakmdan ‘Yetkin hüccet Allah’a ait-

tir
545

sözüdür. Onun ba, tedbirdir. Bunlar, ‘ii yönelir
’46

ayetinde dile

getirilen genel hâzinelerdir. Bu hâzinelerde kelam hâzineleri bulunur.

Çünkü tedbir ilminin hâzineleri, farkl hazineler içerir. Bunlardan birisi

de kelam ilminin hazîneleridir. ‘Ayetlerini açklar
’47 ayetinde buna iaret

vardr. Kastedilen, sözle tafsildir. Kelam hâzinelerinde ise, itiraz edenin

karsmda ‘hüccet (kant) hâzineleri’ vardr. tirazclar, Allah’ zevk yo-
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luyla bilmeyen akli kant sahipleridir. Çünkü onlar eriatn getirdii

Hakk’n niteliklerini kabul etmez. Söz konusu nitelikleri Peygam-

berden bir bakas söyleseydi (söz gelii bir velî), aklllar kantlaryla

onu cahil sayarken mümin (aklclar) onu tekfir ederdi. Hâlbuki o kii

sadece kendisine söyleneni aktarmtr. Bilgi zevk yoluyla gerçekleme-

dii sürece, duyan kiinin düüncesi akl yönünden onu inkârdan kurtu-

lamaz.

Hüccet hâzineleri, kelam hâzineleri içinde özel hâzinelerdir. Bu ise

susturucu söz, hakikatin ve dorunun sözüdür. Onu vakada tpk Ku-

ran gibi böyle gördüm. Öyleyse Kuran, kant olan sözdür. ‘De ki onun

benzeri bir sure getirin.'
4* Baka bir ayette ise

‘

nsanlar ve cinler Kuran’m

bir benzerini getirmek için bir araya gelseydi, birbirlerine yardm etseler bi-

le, onun benzerini getiremezlerd?i9
denilir. Çünkü Kuran hüccet hâzinele-

rinden gelmitir. Dier ldtap ve sahifeler ise kelam hâzinelerinden; ya-

ratklar ise, tedbir ilminin hâzinelerinden gelmitir.

YUZ ELL uçuncu soru

Allah’n Bilgisinin Hazîneleri, Balangç
lminin Hâzinelerinin Karsnda Nerededir?

Cevap:

Onlarn yeri, var olutaki ardklk içindedir. Allah daima kendisi-

nin ilah ve mümkünün de me’luh olduunu bilir. Mümkün için yoklu-

un ezdi bir nitelik ve mümkünün sürekli Hakk’u uazhar olduunu

da bilir. Allah’n bilgisinin hâzinesinin balangç ilmi karsndaki yeri,

Allah isminin el-Mübdi ismi karsndaki mertebesini bilmeye baldr.

Nitekim ‘el-Miibdi ilminin hâzinesi el-Muid ilminin hâzinesine göre ne-

rededir?
5
denilir. Çünkü zarf sorusu, ya yer ya da zamanla ilgili olabilir.

Burada ne zaman ne yer vardr. Çünkü yer ve zaman ölçülebilir eylere

aittir. ‘u unun neresindedir’ sorusu bir ölçüyü gerektirir. lk mertebe-

de söylenebilecek nihai ey, bu mertebenin kinciyi kabul etmediidir.

Söz konusu mertebe, özü gerei varl zorunlunun mertebesidir.

Miimkiin hakknda ‘özii gerei zorunlu imkân mertebesindedir
5
deriz.
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Bunu bilmek, srrn srrn bilmektir ve en gizli eydir o. Bu bilgi baka-

sna deil, Hakk’a özgüdür ve tahallî (süslenme) ile bilinebilir.

‘Tahallî nedir
5 diye sorabilirsin. Tahallî, ilahi huylarla nitelenmek-

tir. Tasavvuf yolunda bu, ‘isimler ile ahlâklanmak’ diye ifade edilir. Bize

göre tahallî, isimlerle ahlâklanrken kulluk niteliklerinin kulda sürekli

gözükmesidir. Kul bu tahallîde, yani kulluk niteliklerinin kendisinde

gözükmesinden habersiz kalrsa, isimlerle ahlâklanmak onda bir vebale

dönüür. Allah öyle der:
1te her kibirli zorbann kalbini böyle mühürle-

riz-
,so Gerçekte kulluk nitelikleriyle nitelenmek, ilahi niteliklerle ah-

lâklanmann bir ürünüdür. Fakat ‘insanlarn çou anlamaz.’ nsanlar ak-

ln sadece soyutlayc bir te’ville kabul edebildii Kuran ve Sürmekte

Hakk’n kendisini niteledii niteliklerin anlamm bilselerdi, biz ve ben-

zerlerimizden böyle sözleri duymaya bir tepki göstermezlerdi. Çünkü

kulluk -ki aklî anlamn kastediyorum- var olan bir ey ise, o Hakk’n

ayndr, çünkü varlk O’nundur. Mümkünlerin d varlklar Hakk’n

mazharlart olunca, Hakk’n kendisine nispet ettii eyi Hakk’a nispet

etmek akllara ar gelmitir. Akln gücünün ardndaki makam nübüv-

vet vastasyla ortaya çkp da sûf taifesi iman yoluyla o esasa göre dav-

randklarnda, düünme yetenei bakmndan akim imkânsz sayd
eyleri kef onlara vermitir. , gerçekte akln hüküm verdii ekilde

deildir. Bu ise, tasavvufun Özelliklerinden biridir.

‘Tasavvufnedir
5 diye sorabilirsin Tasavvuf, zahir ve bâtnda (içte ve

dta) dini adaba sahip olmaktr. Adab ise güzel ahlâktr. Tasavvuf, her

eye o eyi memnun brakacak tarzda yaraan ekilde davranmaktr.

Yakaza ehlinden oluncaya kadar, buna güç yetiremezsin.

*Yakaza nedir
5
ki ehlinden olaym dersen: Yakaza, (Hakk’n kalbin-

deki öütçünün zorlamas anlamnda) zorlaynda Allah’tan örenmek

demektir. Allah’tan örendiinde ise, uyanrsn.

Uyanmak ne demektir? Uyanmak, Hakk’n kulunu inayet yoluyla

zorlamasdr. Bu ise, ubudet (srf kulluk) ehli için gerçekleir.

Ubudet nedir? Ubudet, kulun kendisine deil, Allah’a aidiyetidir.

Kendisine nispet edilirse bu, ubudet deil ubudiyettir. Ubudet -‘seva’

makamnn hükmüne girmeyecek ekilde- daha yetkindir.

c
Sevâ’ (eitlik) nedir

5
diye sorabilirsin. ‘Sevâ (eitlik)’ makam,

Hakk’n yaratklarnda yaratklarn hakta bâtm olmasdr. Bu ise, Hak-



6o Fütûhât- Mekkiyye
~J

km mahzar olduunu bilen kimsede meydana gelebilir. Bu durumda o,

Hak karsnda bâtn olur. Fehvanilik buna göre meydana gelir.

Fehvâniyet nedir? Fehvâniyet, Haklt’n misal âlemindeki ifahi hi-

tabdr. Bu ise, ihsan hadisinde dile getirilen ‘görüyormu gibi’ Hakk’a

ibadet etmektir. Buradan ‘Hüve’nin (O) mahiyetini örenirsin.

cHüve nedir
5

diye sorabilirsin.. Hüve, müahedesi mümkün olma-

yan zâtn gaybdr. Dolaysyla ne zahirdir ne mazhar! O, dilin kendisini

açklad amaçtr.

Dil nedir? Dil, ariflerin kulaklarna Hakk’u açldaynn kendisiyle

gerçekletii araçtr. Bu ise, mertebe kelimesidir.

Mertebe kelimesi nedir? Mertebe kelimesi ‘ol
5
sözüdür. Ol, sadece

görü sahibine söylenebilir. Böylece o, kendisine ‘ol
5
diyeni görerek bi-

lir.

Görmek nedir? Gözle görmek -basiretle deil- müahede sahibinin

olduu yerdedir. Bu ise nitelik (na’t) sahipleri içindir.

Na’t (nitelik) nedir? Na’t, el-Evvel gibi yolduk nispetini talep eden

eydir. Onu sfatn kulu bilebilir.

Sfat nedir? Sfat ‘Âlim (bilen )

5

gibi var olan bir anlam talep eden

eydir, ilim ise, had ehli için geçerli olabilir.

Had nedir? Had seninle onu ayran eydir. Böylece kim olduumu

örenirsin. Ayrca onun kim olduunu da bilirsin. Bu durumda onun

karsnda gereken saygy yerine getirirsin. Bu ise, senin bayramndr.

Bayram nedir? Bayram, amellerin dönüüyle tecelliden kalbine ge-

len eydir (bayram anlamndaki îd ile dönmek arasndaki ilikiye dikkat

çekilmektedir). Bu ise, Peygamberin ‘Siz bkana kadar Allah bkmaz.

Kadem ehline ne mutlu !

5

hadisinde dile getirilir.

Kadem nedir? Kadem, Hakk’n ilminde kulu hakkndaki sabit bil-

gisidir. Allah öyle der: ‘Onlarn doru kademleri vardr.’51 Baka bir ifa-

deyle Allah'n bilgisinde Rablerinin nezdinde ezeli bir inayet vardr. Bu

ise Kürsü’de ayrr.

Kürsü nedir? Kürsü emir ve yasaklama bilgisidir. Bir rivayette

Kürsü’nün iki ayan konulduu yer olduu söylenir. Kastedilen, Ar’n

snrlad eryir ve yasaklama kademidir.
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Ar nedir? Ar snrl isimlerin ortaya çkt yerdir.
‘
Benzeri olma-

yan'
52

için benzerin sureti orada ortaya çkar. Bu ise sabit bir benzerdir.

Benzer nedir? Benzer, ‘Allah Âdem’i kendi suretine göre yaratt’

hadisinde yer alan ilahi surete göre yaratlm kimsedir. Allah onun

hakknda ‘

Ben yeryüzünde bir halife yaratacam™ buyurdu. O, Ilakk’n

suretiyle ortaya çkan ve Hakk’m vekili olan kimsedir. ‘O gökte ve yerde

ilah olandr™ O’nu vekili ortaya çkartmtr. Bu vekil ise kendiliinde

hataya dümesin diye, izzet perdesini müahede eder.

izzet perdesi nedir? zzet perdesi, körlük ve hayret demektir. Çün-

kü o, kendiliinde bulunduu durumda emrin bilgisine ulamay engel-

ler. Bu emrin hakikatine ise, matla’ ehli ulaabilir.

Mada’ (muttala’) nedir? Mada (veya muttala’), Hakk’n gözüyle

olua bakmaktr. Buradan bakan kii, mülkün mülkünün mahiyetini ö-
renir.

Mülkün mülkü nedir? Mülkün mülkü, kendisinden meydana gelen

amel karlnda kulu ödüllendirinde Hak’tr. Söz konusu davran,

kula emredilen ya da emredilmeyen davranlar olabilir.-Meekût âlemi,

bu meseleye tahsis edilmitir.

‘Meekût âlemi nedir
5

diye sorabilirsin? Meekût âlemi manalar ve

gayb alemidir. Ona mülk âleminden yükselinin

Mülk âlemi nedir? Mülk alçn ehadçt ve harf âlemidir. Onlarn

arasnda berzah âlemi vardr.

Berzah âlemi nedir? Berzah âlemi, hayal âlemidir. Tasavvuf ehlinin

bir ksm onu ceberut âlemi diye isimlendirmitir ki, bana göre de öyle-

dir. Kût’ul-Kulûb yazar Ebu Talib cl-Mckkî ‘Ceberut âlemi kendisinde

bulunana azametin gösterildii bir âlemdir’ der. Söz konusu kimseler,

melekût âleminin seçkinleridir vc kemal onlara aittir.

Kemalin mahiyeti nedir? Kemal, nitelik ve eserlerden miinezzehlik-

tir. Onu Eryen’de yerleen içimse bilebilir.

Eryen nedir? Eryen, itidal demektir. Bu ise, Allah’n
‘Her eye yara-

tln verdi, sonra hidayet etti
535 ayetinde dile getirildi. Eryen, gece ve

gündüz itidalinin gerçekletii çizgidir. Onlar bunu kemali betimleyen

bir benzetme olarak kullanmtr. Sûflerin içinden Abdülmün’im b.

Hassan el-Cülyani Muhtasaru Gâyeti'n-Necât isimli kitabnda bunu zik-
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retmitir. Ben kendisiyle karlatm ve bunu ona sordum, yaptm
açklamay bana söyledi. Bu makam sahibi ise, rida sahibidir.

Buda nedir? Rida oluta Haklem nitelikleriyle ortaya çkmaktr.

Olu nedir? Olu, var olan her eydir ve bâtln zdddr.

Allah ehli ‘bâtl’ derken neyi kasteder? Onlar, bu sözle yolduu kas-

teder. Bâtln zdd haktr.

Onlara göre zikrettiin bu chak5

nedir? Hak, Allah yönünden kulun

yerine getirmekle yükümlü olduu, Hakk’n da kullar için kendisine

zorunlu kld eydir. Çünkü Allah, bilen vc bilgidir.

Bilen ve bilgi nedir? Bilen, Allah’n ilahim ve zâtn gösterip üze-

rinde herhangi bir halin gözükmedii kimsedir. Bilgi ise, onun halidir.

Fakat bunun böyle olmas, bilenin kendisiyle mârifet ve ârif ayrt etme-

sine baldr.

Mârifet ve ârif nedir? Ârif, -Rabbin baka bir ismi deil- kendisini

gösterdii kimsedir. Bu sayede ondan haller ortaya çkar. Mârifet ise,

onun halidir, ârif yaratl âleminden olduu gibi âlün de emir âlemin-

dendir.

Yaratl ve emir âlemi nedir? Allah öyle der:
cYaratma ve emir

O'nundur ,’
56 Emir âlemi, Allah’tan yaratlm bir sebep vastasyla deil

dorudan var olan eydir. Yaratl âlemi ise, Allah’n yaratlm bir se-

bep vesilesiyle var etçiidir. Gayb onda örtülüdür.

‘Sizin stlahnzda gayb nedir
5

diye sorabilirsin. Gayb Hakk’n sen-

den ve sana -O’ndan- gizledii eydir. Bu nedenle ona ‘iaret’ edilir.

aret nedir? aret, uzaklk nedeniyle nidadr. Bununla beraber,

bakasnn farkndayken yaknken de olabilir. Bazen genel vc özel için,

uzaklkla beraber olabilir.

Sûflere göre genel ve özel ne demektir? Genel niteliklerde gerçek-

leen ortaklk iken özel niteliklerdeki yalnzlktr. Bu ise, her eyin tekli-

idir ve özün özü demektir.

Öziin özü nedir? Özün özü, ilahi nur maddesidir.
<
Neredeyse onun

ya ate temas etmeden yanar. O nur üstüne nurdur .*57 Özün özü, Allah’n

"nur üstüne nurdur*5 *
ifadesidir.
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‘Öz (lüb) nedir
5

diye sorabilirsin. Öz, Hakk’n dndaki eylerle il-

gili olup kalplerden saknlan bilgilerdir. Hakk’n dndaki eyler ka-

büktür.

Kabuk nedir? Kabuk, muhakkikin gözünü bozulmaktan koruyan

her bilgidir. Bozulma gölge perdesinin ardndan ona yansyan eye kar-

dr.

Gölge nedir? Gölge ziya perdesi ardndan rahatn varldr.

Ziya nedir? Ziya bakalarnn Hakkin gözüyle gördüüdür. Gölge,

karanln sonucuyken ziya nurun sonucudur. Göz ise, birdir.

Gölge ve ziyann kendisinden meydana geldii karanlk ve nur ne

demektir? Nur, oluu kalpten uzaklatran her ilahi ‘vârid’dir. Karanl
ise, sûfler zât bilmeye isim yaparlar. Çünkü zât bilmek ile beraber bir

bakas ortaya çkmaz. Bu lcisini en çok bilenler, ceset sahipleridir.

Ceset nedir? Ceset herhangi bir nurani ya da unsurî cismin sure-

tinde ortaya çkp bakas tarafndan görülen ruh veya manadr.

‘Burada ‘bakas5

derken neyi kastediyorsun’ diye sorabilirsin. Ba-

kas, oturaklara âk olan bakas demektir.

Oturak nedir? Oturak, gelinlerin görüldüü yerdir. Bu ise illî-

ruhanî tecellilerdir.

‘Illî
5 ne demektir? IHî, herhangi bir melee ya da ruhanî bir (varl

ga) izafe edilen her ilahi sndr. Örnek olarak Cebrail, Mikail ve Abdu

l gibi ifadeleri verebiliriz. Bu meleklerin elinde, mühür ve bask bulu-

nur.

Mühür ve bask (tab
5

) nedir? Mühür, Hakk’n ariflerin kalplerinde-

ki alameti iken tab’, Hakk’a mensup seçkinler hakknda öne geçmi bil-

gidir.

lahi derken neyi kastediyorsun? Beere izafe edilen ilahi isimdir.

,

Örnek olarak Abdullah, Abdurrahman gibi isimleri verebiliriz. Onlar,

raûne’nin dndaki kimselerdir.

Raûne nedir? Raûne, tab’ (doa) ile beraber durmaktr. Enniyet

ehli ise böyle deildir, çünkü onlar Hak ile beraber durur.

Enniyet nedir? Enniyet, izafe yoluyla hakikat demektir. Enniyet eh-

li, Levha üzerinde itikâfta duran, Kalem’i müahede eden, Nun’a ba-
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kan, hüviyetten yardm alan, Ene’yi (ben) kabul eden, zil sesi nedeniyle

de birlii söyleyen kimselerdir.

Zikrettiin bu lafzlar ne demektir? Levh, belirli bir zamana kadar

ertelenmi olan tedvin ve yaz yeridir. Hüviyet, bilinmeyen hakikat,

Nun özet bilgi, ‘enayet’ ise, ‘seninle’ demendir. Kalem ayrntl bilgi, it-

tihat iki zâtn tek bir zât haline gelmesidir: Ya kul ya da Rab! Bu ise sa-

yda ya da doada olabilir ki, b bir haldir. Ccrcs ise, hitabn gelen

varidin gücü nedeniyle bir tür zorlamayla özetlenmesidir. Bürün bunla-

ra ‘nevale’ ehli ulaabilir.

Nevale nedir? Nevale Efrad’a özgü hediyelerdir. Bazen hediyeler

fertlerden bakalar için de olabilir. Bununla beraber onlar perde için-

dedir.

Perde nedir? Perde, amacn gözünden gizleyen eydir. Bunun böy-

le olmas, perdenin mahda'dan sonra gelmesine baldr.

Malda’ nedir? Malda’ Kutub’un kendilerine hediyeler verilirken

Efrad’dan (Pcrdcr, Tekler) gizlendii yerdir. Mahda’ (gizlenme yeri),

hediyelerin sakland hazinedir. Saklayan ise, Kutub’mr. Muhammed

b. Kaid el-Levani öyle demitir: ‘Yükseldim, yükseldim, önümde tek

bir ayak görüyordum. ardm. Bana ‘o senin Peygamberinin ayadr’

denildi. Bunun üzerine korkum dindi.’b Kaid Ferder’den idi ve üze-

rinde sadece Peygamberinin olduunu, bakasnn onu geçemediini

zannediyordu. Haklyd da. Çünkü o sadece kendi yolunu görmütü.

Onun yolunda ise, Peygamberinden bakas yiirümemiti. Bu söz

Abdülkadir’c (Geylanî) söylendiinde, Abdiilkadir ‘Ibn Kaid sözünde

hakldr, çünkü ben söyledii yerde kendisini gördüm’ demi. ‘Peki, sen

neredeydin?
1

denilince, Abdiilkadir ‘Mahda’da idim, ona nevale benim

yanmdan çkartlmt 1 demi ve nevaleyi isimlendirmiti. Ibn Kaid’e

kendisine çkartlan nevalenin ne olduu sorulmu, o da Abdülkadir’in

söylediini söylemiti. Onlardan biri halvet dieri celver ehliydi.

Halvet ve celvet nedir? Celvct kulun Hakk’n nitelikleriyle halvet-

ten çkmasdr. Böylelikle, gözün alglad eyi yakar. Halvet ise, srrn

Hak ile sohbetidir. Ne melek vardr ne bakas! Burada baylma gerçek-

leir.
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‘Baylma nedir
1

dersen öyle deriz. Baylma Rabbani tecelli esna-

snda kendinden geçmedir. Bu ise -korku ehli için deil- ümit ehli için

gerçekleir.

Korku ve ümit nedir? Ümit gelecek hakknda arzulu olmak iken

korku balangçta naho eyden saknmaktr. Bu nedenle yüz çevirmeye

yönelir. Bu ise algladktan (telakki) sonra kendine dönmek demektir.

Alglamak nedir? Alglamak, Hak’ta yükseli esnasnda sana gelen

eyi almandr.

Yükseli nedir? Yükseli hallerde, makamlarda vc bilgilerde nefs,

kalp vc ‘hak’ olarak yaklama talebiyle yer deitirmektir.

Tedani nedir? Tedani, Hakk’a yakn kimselerin sarkmaya yükseli-

leridir.

Sarkma nedir? Sarkma, Hakk’n onlara inmesi ve onlarn da kendi-

lerinden aada bulunanlara dinginlikle inmesidir.

Dinginlik nedir? Dinginlik, gaybm harf ile tenezzülü esnasnda,

kalplerin bulduu itminandr.

Harf nedir? Harf, Hakk’n sana kendisiyle hitap ettii ibarelerdir.

Örnek olarak ‘Kuran yedi harf üzere indirildi’ gibi ifadeleri verebiliriz.

Ayrca harf, kara örtüdeki bir surettir.

Kara örtü nedir? Kara örtü, Allah’n kendisinden âlemin cisimleri-

nin suretlerini açt Heba’dr. Onlar, yeil zümrütten meydana gelmi-

tir.

Yeil zümrüt nedir? Yeil zümrüt, beyaz inciden ortaya çkm
nefstir.

Beyaz inci nedir? Beyaz inci, simsime bilgisinin sahibi ilk akldr.

Siniime nedir? Simsime, son derece gizli, ibareye gelmeyen ve ia-

retle alglanmayan ince bilgidir. Bununla beraber o, bir aacn meyve-

sidir.

Bu aaç nedir? Bu aaç, karga heykelinin (madde) yöneticisi insan-

1 kâmildir.

Karga nedir? Karga, tüm cisim demektir. O, heba’y kabul eden ille

surettir. Kartal, güvercin vastasyla ona bakar.
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Kartal ve güvercin ne demektir? Kartal, Hakk’n kendisinde bütün

heykellerde onlarn kendilerini hareket ettiren ve dindiren ruhlarna üf-

ledii ilahi ruhtur. Güvercin ise doa ve akil arasndaki nefstir. Doann
aasndaki ise Anka’dr.

Anka nedir? Anka heba demektir. Çünkü o ne vardr ne yoktur!

Bununla beraber, vakada surete girer.

Vaka nedir? Vaka, ulvî âlemden herhangi bir ekilde kalbe gelen

eydir. Bu ekil hitap, misal ya da baka bir ekilde olabilir ve Gavs’n

eliyle gelir.

Gavs nedir? Gavs, zamann sahibi ve telcidir. Bazen onun verdii

eyler, lyas’m eliyle gerçekleir.

lyas nedir? lyas, kabz (daralma) demektir. Bazen Gavs Hzr’n

eliyle verebilir.

Hzr nedir? Hzr bast (açlma) demektir. Bu vergiler, zevaid tü-

riindendir.

Zevaid nedir? Zevaid, gayba iman ve kesinliin artdr. Bunun bir

takm özel adamlar vardr ki bölümün banda onlar zikretmitik. On-

lar sayl kimselerdir. Saylar artmayan ve eksilmeyen on kiidir. Arala-

rnda kadnlar da bulunabilir. sim ve resim onlar destelder.

sim ve resim ne demektir? Resim ezelde alm ekliyle ebediyete

akan bir niteliktir. sim ise içinde bulunduu anda lallm haline hâkim

olan ilahi isimlerdir. Bu da vasl halinde gerçekleir.

Vasl nedir? Vasl, kaçann alglanmasdr. Bu, fetihlerin ilkidir.

Fetihler nelerdir? Fetihler zahirde ibarenin, bâtnda tatlln açl-

mas, mütalâann doru olmas için mükâefenin açlmasdr.

Mütalâa nedir? Mütalâa, kendiliinden veya onlarn isteinden,

Hakk’n arifleri âlemin hadiseleriyle ilgili konulara muttali klmasdr.

Hakkn tasarrufu güven getirdi bana!

Kuruntularn afetlerinden sakn kendini

Zaman sona erer ve bir ey kalmaz

Elde avuçta bulunan
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Benimle ilgilen, bakasyla ilgilenme

Bakasnn ii benimkine benzemez

kinci seni aldatmasn

Ben kinciyim (ama) ikinci deilim

Benim sevgimle kendini kaybeden kimse

Ya beni görmek ister ya beni göreni

Ki ben görmek istediinden daha yaknm ona

Beni mekânla düünmesin ki

Benim gözümle beni onda görür

Baka’nn gözü beni göremeyecektir

Mütalâa, sadece hür kimseler adna gerçekleebilir.

Hürriyet nedir? Hürriyet, Allah için kulluk haklarn gerçekletir-

mektir. Böyle biri, ilahi gayret nedeniyle Allah’n dndaki kimselerden

özgürdür. Çünkü ‘Allah kskançtr vc kskançl nedeniyle taknlklar

(görünenleri) yasaklamtr.’

Gayret ne demektir? Gayret tasavvufta üç anlamda kullanlr: Bi-

rincisi snrlarm amak hususunda Hak için gayrettir. kincisi ise srlar

vc esrar gizleme karlnda kullanlr. Üçüncü ise, Haleldin gayretidir.

Bu ise Hakk’n velîlerini gizlemesidir.. Onlar, himmet sahipleri olan sa-

knlanlardr.

Himmet nedir? Himmet, kalbin kuruntulardan soyutlanmas kar-

lnda kullanld gibi bazen müridin ilk doruluu karlnda da

kullanlr. Bazen de ilhamn duruluuyla himmetlerin toplanml kar-

lnda kullanlr. Bu ise, gurbet ehlinde böyledir.

Gurbet nedir? Gurbet üç anlamda kullanlr: Birincisi maksada

ulamak için vatan terktir. kincisi, kendisine ileyen hakikat nedeniyle

halden uzaklamaktr.. Üçünciisü ise, (tecellinin insan kendinden çekip

almas anlamnda) ‘stüam’ nedeniyle marifetten korkarak Hak’tan

uzaklamaktr.

istilam nedir? istilam kalbe gelen ar sevginin (veleh) niteliidir.

Onun otoritesi altnda hile endiesi dizginlenir.
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Hile nedir? Hile emre itaatsizlikle birlikte nimetlerin süregelmesi

-ki bunu baz ahslarda gördük- ve saygszlkla beraber halin korun-

masdr. rak ehli üzerinde hâkim hal budur. Bildiimiz kadaryla on-

dan sadece vaktin efendisi olan Ebu's-Suud e-ibl kurtulmutur. Ayr-

ca hile, bir snr ve emir olmakszn, ayet ve kerametlerin ortaya çkma-

sdr. Bize göre böyle eyler, keramet deil, alkanlklar amaktr. u
var ki, bunlar nimetleri' dile getirmek amacyla gösterilebilir, arifler,

böyle bir korkudan (rehbet) men edilmitir.

Korku nedir? Zahirdeki korku tevhidin gerçeklemesiyle ilgilidir.

Bâtnn korkusu ise bilginin deimesine kardr. Zahir ve bâtnn kor-

kusu ise ezelin emrinin gerçeklemesiyle ilgilidir. Fakat o, arzu öne geç-

tikten sonradr.

Arzu nedir? Nefsin arzusu sevapla, kalbin arzusu hakikat ile, srrn

arzusu ise Hak ile ilgilidir d bu temkin makamdr.

Temkin nedir? Bize göre temkin, (deimek ve renkten renge gir-

mek anlamndaki) telvinde salamlamak demektir. Sûfilere göre tem-

kin, kavuanlarn halidir. Biz bu konuda söylediimiz görüü benimse-

dik. Çünkü Allah V her gün bir itedir** buyurur. Sûfler ise Allah’n Al-

lah gökleri ve yeri zail olmaktan korur™ ayetini benimsemitir. Gerçi bu

ayet de bizim vardmz görüü destekler. Öyleyse ‘telvinde temkin’

daha yerindedir.

Telvin nedir? Telvin, kulun hallerinde yer deitirmesidir. Bu hal

çounlua göre eksik bir makamken bize göre makamlarn en yetkini-

dir. Çünkü o, insan için amaca benzeme yeridir. Bunun nedeni ise hü-

cumlardr.

Hücum nedir? Hücum vaktin gücüyle insann bir yapmackl ol-

makszn bevadih’in ardndan kalbe gelen eydir.

Bevadih nedir? Bevadih, vehle eklinde gaybten kalbe anszn ula-

an eylerdir. Bu ise, ya bir sevinç veya üzüntü nedeniyledir. Fakat

bevadih olmalar için öncesinde levâmi bulunmaldr.

Lcvâmi nedir? Levâmi tecelli nurlarnn iki vakitte sabit olmasdr.

Bu ise, tavâli’den sonra gerçekleir.
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Tavâli nedir? Tavâli, tcvhid nurlardr. Bu nurlar, marifet sahipleri-

nin kalplerine doar ve Levâih srlarda hüküm sahibi olduunda dier

nurlar söndürür.

Levâih nedir? Levâih yüksekten srlara parldayan ve bir halden di-

erine ortaya çkan eylerdir. Bu, sûfilerin tanmdr. Bize göre levâih,

organla snrlanmadnda, göze parldayan -olumsuzlayc olmakszn-

zâtî nurlardr. Levâih, müsamere ehlinin hallerindendir.

Müsamere nedir? Müsamere Hakle’n ariflere sr ve gayb âleminden

olan hitabdr. ‘Rûhu’l-Emin onu senin kalbine indirdi.’ Bu ise,

muhadesede özel bir haldir.

Muhadcse nedir? Muhadese Hakk’n arif kullarna mülk âleminden

olan hitabdr. Örnek olarak Hz. Musa’ya aaçtan nida edilmesini vere-

biliriz. Bu nida, müahedenin daldr.

Müahede nedir? Müahede, tevld kantlaryla eyay görmek ve

Haklc eyada görmektir. Müahede herhangi bir kuku olmakszn ke-

sinliin hakikati de olabilir. Bu ise, mükâefeden sonra gelir. Bir görüe

göre, mükâefe müahededen sonradr.

Mükâefe nedir? Mükâefe, emaneti anlayla kavramak, halin ilave-

sini tam olarak yerine getirmek, muhâdarann verdii iareti kavramak-

tr.

Muhâdara nedir? Mhâdara kalbin burhan kantyla hazr olmas-

dr. Bize göre o, tahallî esnasnda üzerinde bulunduklar hakikatlerine

göre, isimlerin kendi aralarndaki komuluudur.

Tahallî nedir? Tahallî halveti tercih (yalnz kalmak) ve tecelli tale-

binin Hak’tan megul ettii her eyden yüz çevirmektir.

Tecelli nedir? Tecelli örtünmeden sonra gayb nurlarndan kalplere

gözüken eylerdir.

Örtünme nedir? Örtünme seni fâni klan eyden perdeleyen her

eydir. Bir görüe göre örtünme, olu perdesidir. Bazen örtünme adet-

lerle kalmak, bazen mahk otoritesi gerçeklemeden önce amellerin so-

nuçlaryla kalmaktr.

Mahk nedir? Mahk, sahk hali sabit olduktan sonra O’nda fâni ol-

maldr.
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Sahk nedir? Zorlayc nedeniyle kahrn altnda bileimin ayrmas-

dr.

Zorlayan nedir? Zorlayan, müminin kalbinde Hakk’n Öütçüsü-

dür. O, zamann hükmüne göre çarr.

Zaman nedir? Zaman otoritedir, çünkü o senin üe gidi arama gi-

rer.

Gidi nedir? Gidi kalbin sevgilisini müahede ederek duyulan her

eyden habersiz kalmasdr. Sevilen kim olursa olsn böyledir. Bu ise,

ayrmdan (fasl) öncedir.

Ayrm (fasl) nedir? Sevgilinden umduun eyin yitirilmesidir. Bize

göre ayrm, miicahedenin neticesi olan birlik halinden sonra ondan

farkllamanda.

Mücahcdc nedir? Mücahcdc nefsi bedeni güçlüklere zorlamak, her

durumda heva (arzu) gücüne muhalefet etmektir. Fakat ancak riyazet-

ten sonra arzu gücüne kar konulabilir.

Riyazet nedir? Riyazet iki türlüdür: Birincisi edep riyazetidir. Bu,

nefsin doasndan çkmaktr. Dieri talep riyazetidir. Bu ise, arzulanan

eyin salkl olmasdr. Ksaca riyazet, nefsin ahlâknn süslenmesidir.

Bu ise, bir illetten meydana gelir.

llet nedir? llet Hakk’n kuluna sebepli ya da sebepsiz olarak uyar-

sdr. Bu uyar, lütfün ta kendindendir. Tasavvuf ehli onu ‘latife’ diye

isimlendirir.

Latife nedir? Larifc, idrakte parldayan ince anlama iaret eder. ba-

reye smaz. O ise tefrid’e götürpr. Latife insann hakikati için de kul-

lanlabilir.

Tefrid (birleme) nedir? Tefrid, Hak ile kendinle durmand. am,
tecrittir.

Tecrit (soyutlama) nedir? Tecrit, fetretin hükmü nedeniyle, baka

ve oluu kalpten ve srdan çkartmaktr.

Fetret nedir? Fetret, yakc balangç ateinin sönmesidir. Bu hal,

duranlar için vakfe haline benzer.

Vakfe nedir? Vakfe, veleh’ten kurtulmakla birlikte, iki makam ara-

snda durmak demektir.



Doksan Birinci Ksra ~J\

Veleh nedir? Veleh, srrn müahedesiyle vecdin arlk halidir.

Sr nedir? Sr üç ekilde kullanlr: Bilginin srr, onu bilenin haki-

kati karlnda kullanlr. Halin srr, Allah’n ondaki murad karl-

nda kullanlr. Hakikatin srr ise kendisiyle ruhtan iaretin gerçekle-

tii eyin karlnda kullanlr.

Ruh nedir? Ruh kalbe gaybn bilgisini özel bir ekilde aktarandr.

Onu alglayan nefstir.

Neft nedir? Neft, ahidin hükmüne göre kulun niteliklerinden ne-

denli olan eylerdir.

ahit nedir? ahit, müahedenin sahibinin kalbinde meydana ge-

tirdii sonuçtur. Bu sonuç, kalbin müahede edileni zabtettii ekilde

gerçekleir. Vârid, ahide göre gelir.

Vârid nedir? Herhangi bir gayret olmakszn kalbe gelen güzel dü-

üncedir. Vârid, kalbe ilahi isimlerden gelen her eydir ve bazen hak-

ka’l-yakîni salar.

Hakka’l-yakîn nedir? Hakka’l-yakîn, ayne’l-yakînden sonra nedeni

bilmeyle ilgilidir.

Ayne’l-yakîn nedir? Ayne’I-yakîn müahede ve kefin kendiliinden

ve ilme’l-yakînden sonra verdii eydir.

Ilme’l-yâkîn nedir? Ilme’l-yakîn delilin verdii kesinliktir. Düün-

ceden (hatr) sonra gelen kukular tamaz.

Düünce nedir? Düünce kalbe ve içe -rabbani olsun ya da olma-

sn- yericmeksizin gelen hitaptr. Düünce kaibe yerleirse ‘iç konuma’

diye isimlendirilir. Sahibi ise nefese muhtaçtr.

Nefes nedir? Nefes, hakikatin otoritesi nedeniyle, nefsin kötülüü-

nü söndürmek için Allah’n kalp ateine musallat ettii bir rüzgârdr.

Hakikat nedir? Hakikat, O’nun nitelikleriyle senin niteliklerinin

eserlerinin senden olumsuzlamasdr. Çünkü O senin vastanla sende ve

senden fail olandr, faü sen deilsin. ‘Her canlnm perçeminden tutmu-

tur.’
61 Bu olumsuzlama, adeta bir uzaklk halidir.

Uzaklk nedir? Uzaklk, emre itaatsizliklerde yerleik olmaktr.

Uzaklk bazen senden olabilir ve hallerin deimesiyle deiir. Bu du-

rumda o, hal karinesinin verdii eyi gösterir. Yaknlk da böyledir.
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Yaknlk nedir? Yaknlk itaati yerine getirmektir. Bazen yaknlk

‘kaabe kavseyn’, ‘iki yay ucu1 anlamnda kullanlabilir. Bu ise, dairenin

çeperini bölüp onu ikiye ayran çizgidir. Bu da, müahede edilenin ya-

knlnn son noktasdr. Bunu -mahv ehli deil- ispat elli anlayabilir.

Mahv ve ispat nedir? spat ibadet hükümlerini yerine getirmek,

Hakk’a kavuturan eyleri ortaya koymaktr. Mahv ise, adet niteliklerini

kaldrmak ve nedeni yok etmektir. Bu da. Haleldin gizledii ve olum-

suzlad eydir. Zevk ondan meydana gelir.

Zevk (tatmak) nedir? Zevk, ilahi tecellilerin balangcdr ki içmeye

(ürb) götürür.

çme nedir? çme, kanmay gerektiren makamdan tecellilerin or-

tancasdr. çme kanmay gerektirmeyen bir makamdan olabilecei gibi

bazen içenin mizac kanmay kabul etmeyebilir.

Kanmak nedir? Kanmak her makamda tecellilerin sonudur. çilen

arapsa, kanma sarholua götürür.

Sarholuk (sekr) nedir? Sarholuk, rahatlatc güçlü bir vârid nede-

niyle kendinden geçmektir. Büyüklerde sarholuktan ayklk meydana

gelir.

Ayklk (sahv) nedir? Ayldk, güçlü bir vârid nedeniyle kendinden

geçmeden (gaybet) sonra hissetmeye dönmektir.

Gaybet nedir? Gaybet, kalbin yaratklarn hallerinden cereyan eden

eylerin bilgisinden habersiz kalmasdr. Bunun nedeni ise duyunun

kendisine gelen huzur ile megul olmasdr. 1

Huzur nedir? Huzur kalbin gaybeti esnasnda Hakkin karsnda

olduunun bilincinde olmasdr. Bu durumda kalp fena haliyle nitele-

nir.

Fena nedir? Fena, fiilinin yapcsn Allah olduunu görmekle ku-

lun kendi fiilini görmekten uzaklamasdr. Bu ise, bekaya benzer.

Beka nedir? Kulun her eyi Allah’n farktan ayakta tuttuunu gör-

mesidir.

Fark nedir? Fark, Hale olmakszn halka iarettir. Bir görüe göre

fark kulluu görmektir ki, bu, cem 1

halinin zdddr.

Cem’ nedir? Cem’, halk olmakszn Hakk’a iarettir. Cemul-ccm’

buna göre gelir.
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Cemu’l-cem’ nedir? Ccmu’l-ccm’, cemali görmek esnasnda Allah’ta

bütünüyle silinmektir.

Cemal nedir? Cemal, ilahi mertebeden el-Cemil ismiyle rahmet ve

lütuflarn nitelikleridir. Alemde görünen celalin sahibi olan cemal bu-

dur.

Celal nedir? Celal, ilahi mertebenin kahrnn özelliidir. Vücûd

onun nezdinde meydana gelir.

Vücûd nedir? Vücûd, Hakk vecdde bulmaktr.

Vced nedir? Vecd kalbe tesadüf edip onu kendini görmekten uzak-

latran hallerdir. Öncesinde ‘tevâcüd’ vardr.

Tevâcüd nedir? Tevâcüd, vecdi çarmak ve vecd olmakszn sahi-

binin bulduu ünsiyet nedeniyle vecd hali göstermektir.

Ünsiyet nedir? Kalpte ilahi mertebenin müahedesinin neticesidir. •

Bu ise, cemalin celalidir, çünkü ondan heybet meydana gelmez.

Heybet nedir? Heybet Allah’n güzelliini kalpte görmektir.

Suflerin çou, ünsiyet ve bast cemalden sayar. Hâlbuki gerçek öyle

deildir.

Bast nedir? Bize göre bast, eyay sdran vc eyann sdramad
kimsedir. Bir görüe göre bast, ümit hali, bir görüe göre bir iaretin

kabul, rahmet ve iinsiyete zorlad vâriddir. Rast, kabzn zdddr.

Kabz nedir? Kabz, bulunulan anda korku halidir. Bir görüe göre

kabz, azarlanma vc ikaza iaret eden kalbe gelen vâriddir. Bir görüe

göre ise vaktin varidini almaktr. Bu iki hal mekân ehli için gerçeklee-

bilir.

Mekân nedir? Mekân, kem^l ehli için gerçekleen yaygdaki bir

yerdir. Onlar, makam ve hallere ulam, orada celal ve cemalin üzerin-

deki makama geçmilerdir. Artk onlarn ne özellii ne de nitelikleri

kalmtr. Ebu Yczid’e ‘Nasl sabahladn?’ diye sorulmu, ‘Benim sabah

ve akamm yoktur. Sabah vc akam bir niteliin snrlad kimseler

için olabilir. Benim niteliim yoktur’ diye yant vermitir. Arkadalar-

mz bu soz hakknda görü ayrlna dümütür: atahat mdr, deil

midir? Çükü makam bunu gereklini'.

atahat nedir? atahat iddia ve benlik kokusu bulunan her sözdür.

Bu ise, eriat ehli kimselerde nadiren bulunur.
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eriat nedir? eriat kullua balanmay emretmektir. Ona ‘tahak-

küm’ elik etmez.

Tahakküm nedir? Tahakküm (kendini göstermek), velînin merte-

besini göstermek üzere, istedii eye kalkmasdr. Bunu gördüü ve

kendini skan bir nedenle yapar.

Sklma nedir? Sklma, müminin kalbinde bulunan öütçünün et-

kisidir. Hal sahiplerinde ise, vecd ve iinsiyet nedeniyle harekete geç-

mektir.

Hal nedir? Hal, herhangi bir çaba ya da ou çekmek için gayret

olmakszn kalbe gelen her eydir. Bir eyin hal olmas için ortadan kal-

kp benzerinin yerini almas gerekir. Bu durum saflancaya kadar de-

vam eder. Bazen benzeri yerini almayabilir. Buradan süfler arasnda

hallerin süreklilii konusunda görü ayrl ortaya çkmtr. Baz kim-

seler benzerlerin sürekliliini kabul etmitir. Benzerliin sürekliliini

kabul edenler -ki benzer olduklarn bilmezler- halin sürekliliini kabul

ederler. Bunlar, hal kelimesinin ‘hulul’den geldiini düünür. Halden

sonra benzerin gelmeyeceini düünenler ise, devam etmeyeceini dü-

ünmü, hal kelimesinin de ‘kaybolmak’ anlamndaki havle’den geldii-

ni ileri sürmülerdir. Bu konudau msra okurlar:

Devam etseydi hal almazd

Hal olan her ey yok olmutur

Bir görüe göre hal, niteliklerin kul üzerinde bakalamasdr. Yer-

letiinde ise ‘makam’ adn alr.

Makam nedir? Makam merasimin haklarn tam olarak yerine ge-

tirmektir. Makam sahibinin son hali makamszlktr ki ‘edep’ demektir.

Edep nedir? Edep sözüyle bazen eriat adabn, bazen hizmet ede-

bini, bazen de Hakk’a kar olan edebi kastederler. eriat edebi, eriatn

snrnda durmaktr. Bunlar, Allah’n belirledii snrlardr. Hizmet

edebi, amelleri yerine getirirken ar davranmakla birlikte gerçek faille-

rini görerek onlar görmekten yüz çevirmektir. Hakk’a kar edep ise,

sana vc O’na ait eyleri bilmcndir. Edepli kii, vaktin hükmüne göre ha

reket eden ya da vaktini bilen kimsedir.
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Vakit nedir? Vakit geçmie ya da gelecee bakmakszn içinde bu-

lunduun haldir. Yol (tasavvuf) ehlinin yorumu böyledir.

Yol ne demektir? Yol, Hakk’n ruhsat bulunmayan meru hüküm-

leridir. Bunlar, azimetler ve kendi yerlerinde ruhsatlardr. Kendi yerle-

rinde ruhsatlar yapanlar, azimet sahipleridir. Yol ehlinin büyük ksm
ruhsatlan benimsemez, bu bir hatadr. Ruhsatlar hiç yerine getirmeyen

kimse, Allah’n ruhsatlarm yerine getirenlere yönelik sevgisini yitirir.

Dolaysyla onun bu konuda bir zevki olamaz. Örnek olarak, (farz bor-

cu olduu için) kaza namaz klan ve hiç nafile klmayan birini verebili-

riz. Bu davran son derece yanltr. Aksine meru olan, nafile klmak-

tr. Farzlar eksik olduunda nafilelerinden -ki gönüllü ibadet demektir-

farzlar tamamlanr. Farzlar eksik deilse, bu ibadetler tpk niyetlendii

gibi, onun için nafile olur ve bunlardan dolay Allah’n sevgisini ‘zevk’

eder. Böyle davranmayan kimse, Allah’n eriatn geçersiz yapmtr.

Çünkü farzlar tam olduunda onlar kaza etmek caiz deildir. Böyle

bir adam, kendi bana hüküm çkartm ve Allah’n izin vermedii bir

eyi yapmtr. Allah bu ibadetleri ona nafile diye yazmaz -çünkü o bu-

na niyetlenmemitir-. Böyle bin Allah karsnda saygszlk yapmtr.

Allah o ibadetleri ‘gönüllü’ diye isimlendirmiken bu adam kaza demi-

tir. Dolaysyla nafileden meydana gelen ürün onun adna gerçekle-

mez, çünkü onlara niyctlenilmemitir. eriat onun yapt ameli kaza-

nafle sayaca hakknda bir ifade de bulunmamtr. Kavmin ‘seferinin’

kendisüdc gerçekletii yol budur.

Sefer nedir? Sefer, zikir ile Hakk’a yönelme yolunu tutan kalptir.

Bu ise Hak ile ya da nefes ile gerçekleir. Bu durumda kalp yolcu diye

isimlendirilir.

Yolcu nedir? Düüncesiyle akledilrlerde sefer eden kiidir. Din di-

linde bu, ‘itibar (zahirden bâtna geçmek)’ diye isimlendirilir. Böylelikle

yolcu dünya hayatndan aluret hayatna geçer ki böyle biri ‘amel sahibi

siliktir.’

Sâlik nedir? Silik, -bilgisiyle deil- haliyle makamlarda yürüyen ki-

idir. Bu ise amel demektir. Böylelikle bilgi onun kendisi haline gelir.

Ziinnun öyle der: ‘Fatma en-Nisabûri’yle karlatm. Ona hangi ma-

kam söylediysem, o makamn kendisinde bir hal olarak bulunduunu
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gördüm.’ Bu durum, bazen mürit (isteyen) için deil, murad (istenilen)

için gerçekleir.

Mürit ve murad (irade eden ve edilen) nedir? Murad, i kendisine

hazr iken, iradesinden çekilmi kimse demektir. Böylelikle, herhangi

bir güçlük olmakszn, bütün alkanlklar ve makamlar aar. Mürit ise

kendi iradesinden soyutlanan kimsedir. Ebu Hamid öyle der: ‘Mürit

isimlerin kendisi ada geçerli olduu ve isimle Allah’a yönelenler aras-

na giren kiidir.’ Biz ise mürit ismini iki halden dolay iki ahsa veririz:

Birincisi güçlük ve skntyla yolu tutan kiidir. Bu güçlük ve zorluk

onu yolundan alkoymaz. Dieri, iradesi eyaya nüfuz eden kimsedir.

Bu ise iradeyle özdeleen kimsedir. Murad ise, böyle deildir.

rade nedir? rade kalpteki bir elemdir. Sûfler bu kelimeyi kullanr

ve onunla temenni iradesini kasteder. O da bunun bir ksmdr. Burada,

nefsanî hazlarla ilgili olan doa iradesi de vardr. Haleldin iradesinin

konusu ise, ihlâstr ve ‘harise
1 göre gerçekleir.

Hâçs nedir? lk düünce demektir. O, hiçbir zaman yanlmayan

rabbani ilk düüncedir. Onu, ilk sebep ve düüncenin ba diye isimlen-

dirmilerdir.

Böylece sana makamlarn belli bir iliki tarzyla mertebelerle irtiba-

tn ve birbirine balanmasn açklam olduk. Arkadalarmzn pek az

böyle bir ilikiyi açklama yolunu tutmutur. Bu ise, Arapçadaki zincir-

leme balamdr ve brahim b. Ethem ve benzerlerinin iaret ettikleri bi-

linmeyen bir yöntemdir. Ondan sûfilerin terimlerinin lafzlarnn açk-

lamas ortaya çkar. Bundan iki yarar ortaya çkar: Birincisi sûfilerin te-

rimlerinin örenilmesi, kincisi ise terimler aras karlkl ilikilerin bi-

linmesidir. Baarya erdiren Allah’tr.

YÜZ ELL DÖRDÜNCÜ SORU

Ümmü’J-Kitab’n -onu bütün peygamberlerden Hz, Mu-
hammed ve bu ümmet adna saklamtr- TcVili Nedir?

Cevap:

Ümmü’l-kitab’tak ümm (ana) kelimesi toplayc demektir. Üm-

mü’l-kura (ehirlerin anas) buradan gelir. Ba, bedenin anasdr. ‘Um-
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nü re'sihî’ (bann anas) denilir. Çünkü ba, insann duyusal ve mane-

vi güçlerinin copland yerdir. Fatiha suresi indirilmi bürün kitaplarn

anasdr ve büyük Kuran demektir. Baka bir ifadeyle her eyi içeren

büyük ve yüce toplam demektir. Hz. Muhammed’e cevamiü’l-kelim ve-

rilmitir, eriat da bütün eriatlar içerir. O, Âdefn yaratlmazdan önce

peygamber idi. Bütün eriadar ondan dier nebilere yaylmtr. Dier

nebiler, bedeniyle bulunmadnda Hz. Muhammed’in yeryüzündeki

vekil ve elçileriydi. Bedeniyle var olsayd hiçbirinin eriat olmayacakt.

Bu durum Hz. Muhammed’in, ‘Musa yaasayd bana uymaktan baka

bir ey yapamazd’ sözünde dile getirilir.

Allah öyle buyurur: ‘Biz Tevrat' indirdik, onda hidayet ve nur var-

dr. slam olmu peygamberler hidayete erenler için onunla hüküm verir-

ler.’
62 Biz Müslümanlarz. Bilginlerimiz de nebilerdir. Biz, her eriat ehli

için onlarn eriadaryia hüküm veririz, çünkü onlar bizim Peygam-

berimizin eriatdr. Bunlar onaylayan IIz. Peygamber olduu kadar

eriat da onlarn asllardr. Hz. Peygamber, bütün insanla gönderil-

mitir. Bu ise, baka biri adna gerçeklememitir, ‘insanlar’, Hz.

Âdem’den son kimseye kadar olan kimselerdir. Onlara gelmi eriatlar,

vekillerinin eliyle Hz. Muhammed’in eriadardr. Çünkü Peygamber

bütün insanlara gönderilmitir. Öyleyse bütün elçiler, onun vekilleridir.

Peygamber bedeniyle ortaya çktnda, bütün hüküm ona ait iken her

hüküm sahibi de ona dönmütür. Öyleyse Peygamber’in mertebesi,

dünyada d varlnn ortaya çkt esnada elçilerinden hiçbirine ve-

rilmemi bir özelliin ona verilmesini gerektirdi. Bu özellik vekillerinde

parçalanm eyleri içeren bir büyüklük ve bir ilave olmalyd.

Bu nedenle Allah ona ümmü’l-kitab’ verdi. Ümmü’l-kitab bütün

sayfa (suhuf) ve kitaplar içerir. Onlarla birlikte Ümmü’l-kitab, özet bir

ekilde, bütün ayetleri kendinde toplayan yedi ayet olarak bizde ortaya

çkmtr. Nitekim Allah’n yedi nitelii de bütün ilahi isimleri içerir ve

her bir ilahi isim onlardan birine gider. Üstad Ebu shak el-sferâyînî

el -Celi ve'l-Hafi isimli kitabnda böyle yaparak bütün isimlen yediye

döndürmütür. Üstad, ilah isimlerden kelam sfatna ait olarak e-

ekûr ve e-âkir isimlerini bulmu, dier isimleri de sfatlara bölmü,

onlar da kendilerini içerdii için isimleri kabul etmitir. Bu balamda

bir ksmn bilgiye, bir ksmn kudret ve dier niteliklere katmtr.
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Ümmü’l-kitap da böyledir. Allah, nebilere, yani Hz. Muham-

med’in vekillerine indirilmi kitap ve sayfalar ona katarak Peygamber

ve bu ümmet adna saklamtr. Bu sayede onlar öncelik bakmndan

dier nebilerden ayrr. Hz. Peygamber ‘en büyük imamdr.’ Bu kita-

bn kendisinde ortaya çkt ümmeti ise ‘nsanlar için çkartlm en ha-

yrl ümmettir.*3 Bunun nedeni, onlarm içinde Hakk’m suretiyle ortaya

çkmasdr. Hz. Peygamber’in kendisinde zuhur ettii devir de, kendile-

rinde eriatyla bulunduu önceki ve sonraki asrlara göre, bütün asrla-

rn en hayrlsdr.

Bu ümmetin toplayclnn bir yönü de, Allah’n velîlerine Al-

lah’tan uzak insanlarn niteliklerinde de bir yaknlk pay ayrm olma-'

sidir. Böylece lafz ve anlamda ortaklk gerçekleirken anlam deiir.

Söz gelii hrs için kötü bir nitelik deriz'. Bilgiyi örenme ve onunla Al-

lah’a yaklamada hrsl olduumuzda ise, Övülen bir niteliktir. Hrs, laf-

zn kötü kullanmyla yerilmitir. Çünkü hrs, kaytsz anlamda kullanl-

dnda, knanm bir huydur. Övülen hrs kastedildiinde ise snrlanr

ve ‘iyilie haris’ denilir. Haset de böyledir. Genel anlamda smrlanmak-

szn hasetten Allah’a snlr. Çünkü o, genel kullanmnda kötü anlam

tar. Özel kullanmnda ise, övülen bir anlamda kullanlr. Bu nedenle

Allah bu ümmetin velîlerinde böyle bir bak bir araya getirmitir. On-

lar da, knanm isimlerdeki paylann elde ederek hiçbir eyi yitirmemi-

lerdir. Çünkü onlar, bütün makamlar toplayanlardr. Dolaysyla onla-

rn her eyde bir tecrübe ve pay vard.r.

Bir nitelik geldiinde, hangi nitelii varsayarsan varsay

Onda bolca paymz ve merebimiz vardr

Nitelik ister knanan, isterse övülen türden olsun

Hepsi kavmin amaçlad eydir

O’nun niteliklerini bizim niteliklerimizde görmez misin?

Bizin niteliklerimiz de O’mn niteliidir, yalanlanma!

O’nun bir halde sevinci ve neesi vardr

Bkt veard da bize bildirildi
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Alay etmek, unutmak ve tereddüt de O’na ait

Hile ve tuzak da O’nun nitelii, hepsi düzenlenmitir

Kulun da celal ve övgüsü vardr

izzet ve tazim O’nun mertebesinde tevik edildi

Bunlar llah'n niteliklerindendir, düünün!

Hakknda konutuum bu sözü övünüz

Ben velîleri de böyle överim

Yaratklar için ‘örf olarak knama saylan özelliklerle

Açkladm bilgiyi inkâr eden kii

Bilen ve Hakk’a yakn bir kul deildir

Velîlerden bir grup, haset edenlerdir. Hz. Peygamber ‘ki eye ha-

set edilir’ der. ‘Birincisi Allah’n bilgi verdii ve insanlarn arasnda do-

laan bir adamdr. Dieri ise, Allah’n mal verip de maln iyi yolda har-

cayan bir adamdr.’ Erdemsizlikleri kabul etmeyip erdemleri ve hayrlar

toplamay seven üstün nefs sahipleri öyle demilerdir: ‘Haset yüce i-

lerde olabilir. lerin en yücesi ise erbabyla bilinenlerdir. Rablcrin rab-

bi, niteliklerin ve güzel isimlerin sahibi ise Allah’tr. Öyleyse geliniz!

simleriyle ahlâklanta O’na benzeyiniz.’ Böylece bunu yapmlar, ar-
ya gitmiler, bu konuda o kadar gayret göstermilerdir ki artk bir eye

‘ol’ dediklerinde o ey meydana gelir olmutur. Bu ise Allah’n kendisiy-

le övüldüü mertebelerin en yücesidir. Haset olmasayd, sufler b ma-

kam elde etmek için çalmazd.

Bir grup velî ise, sihir yapanlardr. Sihir, genel anlamyla çirkin bir

niteliktir. Velîlerin ondan pay ise Allah’n kendilerine harfler ilmini ö-
retmesidir. Harfler ilmi, velîlerin ilmidir. Onlar, Allah’n harf ve isimle-

re yerletirdii ve kendilerinden hakikat ve hayal âleminde eylerin or-

taya çkt srl özellikleri örenir. Öyleyse sihir, genel anlamda knan-

m olsa bile, özelde övülen bir niteliktir. Bu yönüyle sihir, keramet ve

harikulade kapsamndadr. Fakat velîler ‘sihirbaz’ diye isimlendirilmez.

Bununla beraber onlardan harikulade olaylar görülür. Bu durum, onlar

adna ‘keramet’ diye isimlendilirken âlimlere göre sihrin ta kendisidir.

Hz. Musa’nn sihirbazlar sihir bilgisini yitirmemilerdi. Bununla bera-
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ber onlar, Hz. Musa vc Harun’un Rabbine inanm, Allah’n dinine

girmi, ‘ahircti dünyaya, Allah’n azabm Firavun’n gücüne yelemi-

lerdi.’ Bununla beraber onlar, sihri biliyordu. Sihir bize göre ‘simya il-

mi’ diye isimlendirilir, çünkü o alamet anlamndaki ‘sime
1

kelimesinden

türetilmitir. Baka bir ifadeyle sihir, bir rakm alamederi bilmek ilmi-

dir. Söz konusu eyler, harflerin toplan, isim ve kelimelerin diziliin-

den meydana gelen eyler üzerine konulan alametlerdir.

insanlarn bir ksmna bütün bunlar sadece ‘Bisrillahi vahdehu

(Tek olan Allah’n adyla)’ sözünde verilmitir. Böylelikle besmelen kii

için, bürtin isimlerin yerini alr ve yine o kul adna, Allah için ‘kün
1

sözü

gibidir. Besmele, Fatiha suresinden bir ayettir. Buradan da besmele

-dier surelerin besmele’si deil- etkin olur. nsanlarn çou bundan

haberdar deildir. Öyleyse, var olanlarn genel anlamda kendisinden

edilgin olduklar besmele, Fatiha suresinin besmelesidir. Dier surelerin

besmelesi ise, özel eylere aittir.

Salihlerin büyüklerinden ve âlemde tasarruf sahibi birisi olan

Fatma b. Müsenna ile karlamtm. Ondan harikulade olaylar, bil-

hassa Fatiha suresi vastasyla ortaya çkard. Ben bu durumu onda gör-

düm. O ise, herkesin Fatiha suresinin bu özelliini bildiini zannederek

bana öyle demid: ‘Fatiha suresini bildii halde herhangi bir eyin bir

insana direnmesine aarm. Niçin bunu okumuyorlar da istedikleri

meydana gelmiyor ki? Bu apaçk bir mahrumiyet deil midir?’ Onun

hizmetinde bulundum ve kendisinden istifade ettim.

Onlardan bir grup kâfirlerdir (kendilerini örtenler, çiftçiler). Onlar,

Mclamilcr gibi, makamlarn gizleyenlerdir. Kâfirler, (sözlük anlamyla)

ziraatçlardr, çünkü onlar toprakta tohumu gizlerler. Ünsiyet, melâmct

ve rahmet ehli, Kuran’a ve bütün eyaya baktklarnda, gözlen güzellik

ve cemale düer, güzellikten baka herhangi bir eyi görmezler. Kuran

okuduklarnda ise, azap görenlerin suretlerinde onlar için sadece iyi fiil-

lerin içerdii eylerin suretleri ortaya çkar. Onlarn gözleri sadece böyle

eyleri görür. Bu, kendisini ‘kullarn cezalandrma’ ile nitelendirip ka-

ytsz anlamda bu nitelik kendisinde bulunduunda Allah’n onlara gös-

terdii eydir. Böylcce onlar, her nitelikten kendi yollarnda onlara layk

eyleri alr, onu cn güzel ekilde onlara yönlendirirler. Bu durumda,

bakalarna göre azap olan eyler, onlar için nimet olur. D görünü
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birdir, baklan ise -bakanlarn farkll nedeniyle- deiir. Öyleyse her

baklann kendisine özgü bir gözü vardr.

Kaytsz anlamda kâfir, kalbini ve kulan Allah’n mühürledii ve

gözüne perde çektii kimsedir. Velîlerden kâfir olan ise, kalbinde

Hakk’n mührünün bulunduu kimsedir. Çünkü Hak bu kalbi evi

edinmi ve ‘Beni göüm ve yerim sdramad, mümin kulumun kalbi

sdrd' demitir. Allah kskançtr, yaratklarndan herhangi birinin

O’na kar çkmasn irade etmez. Nitekim Harem de mühürlüdür ve

birinin orada avlanmas ya da bir aac kesmesi helal deildir. Allah sa-

dece kulun kalbine bakar. Allah bir kulun kalbini mühürlediinde,

onun kalbine Rabbinden bakas girmez. Onun kulan da mühürle-

mitir. Böyle bir kul, herkesin sözüne Rabbinin sözüne bakt gibi ba-

kar. Onlar, anlamsz eylerden yüz çevirmitir. Gözünde de perde var-

dr. Bu ise, inayet perdesidir. Onlar her eye Allah’ gösteren bir ayet

olarak bakar. Bu koruma, onlarn gözleriyle delil ve ibret gözü olmaks-

zn bakmak arasnda perdeye dönüür. Bu perde, onlar ile baklmas

uygun olmayan eylerin arasndadr. Öyleyse bu perde, övülen bir per-

dedir. ‘Onlar için azap vardr.’ Azap kelimesi, uzubetten (tat) gelir.

‘Azap büyüktür.’ Yani kymeti büyük bir eydir. Çünkü azap, Allah ta-

rafndan mümini tercih ederek böyle isimlendirildi. Mümin, Allah'n

dümanlarna elem verecek azab (kendisi için) tatl bir ey gibi alglar.

Öyleyse (tat anlamndaki) azap, müminlere göre böyledir.

Onlardan bir grup, sar, dilsiz ve kördür. Onlar düünmez ve geri

dönmezler. Bu kesimdeki insanlar, duyulmas helal olmayan eyi ve

efendilerinin sözünün dndaki sözleri duymaktan sardrlar. ‘Dilsiz-

dirler’; onlar efendilerinin raz olmayaca eyleri söylemezler. Kâfirler

de Allah’n zikrini söylemede ‘dilsizdir.’ Böylelikle balam deimi ve

nitelik geçerli olmunr. ‘Kördürler’; onlarn gözü, eyada fail olarak

Allah’tan bakasn görmez. Velîlerden her biri, Allah’a dair bilgisindeki

makamna göre, bu özelliklerde bulunur. Onlarn bu niteliklerin övülen

ksmlarndan aldklar ey dc (bilgilerine göre) deiir. Vaktimiz mese-

lenin ayrntlar için yeterli deildir. Meselenin bu kadarna deinmek

ile yarar gerçeklemitir. ‘Gei dönmezler’; baka bir ifadeyle sadece Al-

lah’a dönerler. ‘Akletmezler’; yani sadece Allah’tan örenirler. Onlar,

bu niteliklerden knanm fiillere dönmezler. Çünkü Allah, o niteliklerle

bedbaht kullarn nitelemitir. Onlar akletmez. Onlar, bu niteliklerde



82 Fütûhât- Mekkiyye
"J

sadece yaplmas övülmü nitelikleri ‘aklederler.
5

Bunlar, kendisiyle nite-

lenen herkeste gerçek anlamyla bulunan niteliklerdir. Bu insanlar bu

niteliklere göre hareket ederken farkl farld davranr. Dolaysyla mecaz

anlamyla onlarla nitelenmeleri söz konusu deildir, onlarla gerçek an-

lamda nitelenirler. Bunu bilesin!

Bir grup ise, ‘zalimlerdir.’ Allah öyle buyurur: ‘Sonra kitaba seçti-

imiz kullan varis yaptk.™ Seçilmi olan, velîdir. Seçilenler hakknda ise

öyle demitir: ‘Bir ksm kendisine zalimdir
’65 Bu kii, nefsine sahip ol-

duu hakk vermeyendir. Nefsine öyle der; ‘Nefsim! Dünyada benim

üzerimdeki hakkn senin adna ahirete erteliyorum.’ Bu kul burada

gayret ve çabayla çalr; azimedere sarlr, ruhsadara yönelmez. Bütün

bunlar nefsin hakkdr. Baka bir ifadeyle kendisi için kendine zulme-

der. Öyleyse o, nefsinden dolay, ‘zalimdir.’ Bu nedenle Allah seçtii

kimse hakknda ‘Onlarn bir ksm kendisi için zalimdir
766 demitir. Yani,

mudu etmek istedii nefsinden dolay zalimdir. Dolaysyla bu kii, nef-

sine sadece nefsi için zulmetmitir.

Velîlerden bir grup ise gafillerdir. Onlar, Allah’n kendileriyle ‘na-

maz klmas’ nedeniyle ‘namazlarndan gafil kalan kimselerdir .'
67

Onlar,

ahularnn Allah’n elinde bulunduunu görürler. Allah namazda onlar

ayakta tutar, rükû ettirir, secde ettirir, onlarla okur. Onlarla tekbir geti-

rir, onlarla selam verir. Çünkü Allah, onlarn kulaklar, gözleri, dilleri,

elleri ve ayaklardr. Nitekim kutsi bir hadiste böyle denilir. Kim bu hali

müahede ederse, ‘kendi namazndan’ habersizdir. Halbuki Allah ‘na-

mazdan’ dçmemitir, çünkü ‘namazdan’ gafil deildir. Onlarn gafletle-

ri, namaz kendilerine izafe etmelerindendir. Bu nedenle hakikat ehli,

‘namazlarndan habersizdirler™ ayetiyle buradaki knamay -ti habersiz

olanlara aittir-, kendi namazyla Allah’n onunla namaz klmasn dü-

üncesinde bir araya getirenle ilgili saymtr. Bu, en yetkin davrantr.

ki adam bu büyük iki makamda mukayese ettiinde birisi, o ikisini

birletiren dieri için meydana gelen hayrdan eksik kalmtr. Bu eksik-

lik, göreli olarak, dieri için bir knanmadr. Nitekim, ‘Ebrar’n iyilikle-

ri, Hakk’a yaknlarn kötülükleridir’ denilir. Bir ayette ise, ‘Bir kötülüün

cezas onun gibi bir kötülüktürw denilir.

Bir grup ise insanlara gösteri yapan riyakârlardr. Onlar, bu üm-

metin âlimleri kendilerine uysun diye eylemde bulunanlardr. Davran-
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laryla insanlara öretmenlik yapar ve onlara öretmeyi amaçlarlar.

Çünkü gören için fiil sözden etkindir. Hz. Peygamber ‘Benim kldm
gördüünüz tarzda namaz kln’ demitir. Hz. Peygamber namaz nite-

lemi olsa bile, insanlar kendisini görsün ve ona uysunlar diye, minbe-

rin üzerinde namaz klmtr. Bu durum, amellerin hepsinde böyledir.

Allah’a yaklatran fiillerde velîlerin gösteriten paylar budur.

Velîlerden bir grup ise ‘yardma engel olanlardr.’ Onlarn bu (k-

nanm) davrantan paylan, insanlar sebepleri görmekten perdelemek-

tir. Böylelikle onlann baklarn ‘sebeplerin yaratcsna’ çevirirler. Al-

lah’tan baka yardmc yoktur. Onlara öyle demek emredildi: ‘Senden

yardm isteriz .’70 Yardm edenlerden yardm isteriz denilmemitir,

Bir grup ise ka göz hareketi yapanlardr. Onlar, çokça ayplayan-

Iardr. Allah’n velîleri her ahs nefsin ayplanna muttali eder. Çünkü

herkes bunun farkna varamaz. Bir arif mertebe sahiplerinden her bir

grup haliknda nefsin ayplarm nitelemeye baladnda, her grup daha

önce kendisine örtülüyken aybnn farkna varr. Örnek olarak hüküm-

dar ve onun mertebesiyle ilgili ayplar, kad ve bütün valilerle ilgili

ayplar, ayn ekilde zahitlerin, salihlerin ve sradan insanlarn nefsleri-

nin eksikliklerini verebiliriz. Velîlerin ka ve gözle knamadan paylar

bu kadardr.

Velîlerden bir grup, fâsklar (çkanlar), bozanlar, kesenler ve boz-

gunculuk yapanlardr. Fâsklar, kendileriyle mutluluk ve Allah’a yak-

lama arama giren niteliklerden çkanlardr. Bozanlar, sözlemeyi yap-

tktan sonra Allah’a verdikleri sözü bozanlardr. Onlar, O’na itaat et-

mek üzere söz vermilerdir. Hakk’a yaknlk ve kefmakamna ulatkla-

rnda ise, Allah'n onlar vastasyla fail olduunu örenirler. ‘Sizi ve yap-

tklarnz Allah yaratt.’
7 '

Böylelikle onlar, güç ve fiillerinin olmadn
görürler. Bu durumda fiili kendisine havale ederek, Allah’a verdikleri

sözü bozarlar. Bu sözleme, onu yapan bir fail ile birlikte geçerli olabi-

lir. Onlar ise, müahede yoluyla, ameli yapann Allah olduunu görür.

Dolaysyla sözleme Allah’tan Allah ile yine kendisi arasnda gerçek-

lqmitir. Böylelikle söz alnrken perdenin bu algdan kendilerini kör-

letirdiini örenirler. Sözleme perde ehline lazmdr. Bu müahede
neticesinde onlann sözlemeleri bozulur. Onlan amelleri, kendileri
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bunu görmezken, Allah vastasyla gerçekleir. Öyleyse bu insanlar,

amellerini kendilerine izafe etmekten korunanlardr.

Ayn durum Allah’n ‘balanmasn emrettii eyi kesmelerinde’

gcçcrlidir. Kastedilen, (sla-i)rahimdir. Hz. Peygamber ‘Rahim Rah

man’dan bir daldr, onu birletireni Allah da birletirir’ demitir. Onlar,

rahmi Rahman vastasyla birletirir ve kesilmesi gerekeni de keserler.

Bu durumda Rahman’m kendilerine ihsan ettiini görürler. Bu grup

‘ortadan’ çkarak âri’in sla-i rallim ile ilgili sözüne .balanr. nsanlar,

bu ifadeyi malla yaknlara iyilik anlamnda yorumlamtr. Bu grup ise

kastedileni, yaknl Allah’a balamak eklinde anlarlar. Öyleyse onlar,

rahimleri asllarna yöneltirler ki, o da Rahman’dr. Akrabalarna verir-

ken dc ‘veren ve alan elin Allah’n eli olduunu örenirler.’ Çünkü ra-

him Rahman’dan bir daldr. Öyleyse vermek Allah’tan olduu gibi al-

mak da Allah’tandr. Böylelikle bu insanlar mal yoluyla sla- rahim

yapmaktan kesilir (geri durur). Çünkü onlarn (mal verecek) bir. elleri

yoktur. Bununla beraber, görünüte son derece ihsan sahibidirler. n-

sanlar ise, bunun farkna varmaz.

‘Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar572 da bu anlama gelir. Onlarn

dünyalarnn fesad, yeryüziindeki bozgunculuklardr, çünkü cennet

göktedir. Bu fesat sayesinde gökteki ahiretleri düzelir. Onlar oruç tutar,

uykusuz kalr ve ar yükleri kaldrrlar. Bütün bunlar beden yerinin

(arz) bozulmas ve fesaddr. Bu fiiller neticesinde bedenler zayflar,

bitkinleir ve yorulur. Bütün bunlar kitapta bedbahtlarn niteliidir. Al-

lah öyle buyurur: ‘Onlar /asklardr m Sonra onlar öyle niteler. 'Onlar

sözlemeden sonra Allah’a verdikleri sözü bozanlar
,
Allah’n birletirilmesini

emrettii eyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlardr .’74

Bir grup ise sapknlardr (dâllûn). Onlar, Allah’n celal ve büyüklü-

ünde hayrete dümü aknlardr. Dinginlik ve itminan istediklerinde

ise, Allah kendisi hakkmdaki bilgiden onlar artan ve telef eden eyle-

ri kendilerine gösterir. Bu durumda arm ve telef olmu bir halde

kalrlar. Allah’ bilmekle ilgili kendilerini dinginletirecek bir eyi elde

edemezler. Kalpleri sürekli strap halinde, akllar hayrettedir. Bunlar,

Allah’n velîlerinden dalalette olanlardr. Onlar farkl suretlerdeki tecelli

hayrete düürür.
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Velîlerden bir grup ise, saptranlardr. Allah öyle buyurur:
‘

Ben

saptranlar destekçi edinmem .’75 Onlar bârn yorumda kendilerine uyan

örencilere Allah hakknda hayret yolunu ve O’nu bilmekten acizlii

gösterenlerdir. Onlar, örencilerine her eyin sahipliinin Allah’n elin-

de olduunu gösterir. Bununla beraber Allah, kullarna amel yapmay

emreder. Amel yapan ise -kendileri deil- onlar vastasyla Halttr. Böy-

lelikle insanlar Allah’n annn gerektirdii mudaklk ve snrszln
farkna vardklarnda ‘saptranlar’ haline gelirler. Yani, yaratklar Al-

lah’n celalinde hayrete düürdükleri için hayrete düürenler haline ge-

lirler. Allah teala öyle buyurur:
‘
Biz onlar yapmadk .

m Yani, saptran-

lar.
‘Onlara göklerin, yerin ve kendilerinin yaratln göstermedik. Sapt-

ranlardan yardmc edinmedim .’77 Kendilerini hayrete düürürken yar-

dmlamadk. Bilakis onlar hayrete düüren -kendileri deil- benim.

Bununla beraber, onlarn niyetlerine karlk ecirleri vardr. Onlar

-kendileri deil- benim hayrete düürdüümün ve onlar destekçi

edinmediimin kant, insanlarn bir ksmnn onlar kabul etmesi, bir

ksmnn ise kabul etmemesidir. onlara kalsayd, herkesin kendilerini

kabul etmelerini yelerlerdi. Halbuki i -onlarn deil- benim elimde

olduu için, baz insanlar onlar kabul ederken bazlarnn reddetmesini

saladm. Böylelikle onlar, benim hakkmda hayreti kabul etmitir. Bu

nedenle onlar hayrete düüren benim, onlar deil! u ayet bu anlamda

yorumlanabilir. ‘Ben saptranlar destekçi edinmem .’73 Onlar bu konuda

ben ödüllendiririm.

Velîlerin bir ksm yalanclardr. Onlar, namaz kldk, iittik ve itaat

ettik diyenlerdir. Onlara din tarafndan emredilen iyiliklerden yapma

ddasmda bulunduklar eyler söz konusu olduunda ‘

iittik ve itaat et-

tik
’79 deyiniz denilir. Onlar bilir d, iler AUan’n elindedir. Allah ecir

vermeseydi, bu ileri yapamazlard. Allah bir amele
co yerde gerçekle’

demeseydi, gerçeklemezdi. Bununla beraber onlar, ameli kendilerine

ait sayar. Bu yönden de yalancdrlar. Ayn ey bütün amellerde geçerli-

dir.

Velîlerden bir grup ise, yalanlayanlardr. Onlar, bu iddia sahiplerini

amellerinde gören gruptur. Söz konusu kimseler amellerin kendi amel-

leri olduunu ya da Allah’tan olduunu görürler, fakat kendilerine ait

olduklarn iddia ederler. Bu grup onlar bu iddialarn ve amellerini

kendilerine izafe edilerini yalanlar. Bu nedenle kendilerine ‘yalanlayn-
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lar’ denilir. Kâmil insan, amelleri Hakk’n izafe ettii ekilde kendine

izafe edip Hakk’n izafe etmedii ekilde izait etmeyen kiidir; çünkü

kâmil, mertebeleri bilir. Bu baktan yoksun kalp iddia sahiplerini her

durumda yalanlayan ise, deeri büyük olsa bile, saygs eksik olan kii-

dir. Bu eksiklik onun adna ‘veyl (yazk)’ diye isimlendirilir. Çünkü o,

genelde yalanlayanlar için geçerlidir. Söz konusu kii kyamet günü ya-

lanlaynda bir takm mertebeleri kaçrdn görecektir. Söz konusu

mertebelerde ameli sahiplerine izafeyi onaylamas gerekirken bunu

yapmamtr. Bu durumda öyle der: ‘Yazk bize! Niçin bu konuda me-

seleye hakkyla bakmadm da bütün hayrlarn toplam demek olan edep

bilgisini elde etmedim.’ Bu kii,
‘
Yalanlayanlara o gün yazk olsun!™ aye-

tinin hükmü altna girer. Baka bir ifadeyle onlar
‘Yazk bize, yazk bi-

ze!’*
1 derler. Mutlu olsalar bile, böyle derler. O gün ‘pimanlk günü-

dür.’

Bir grup ise, tacirlerdir -Allah kendilerinden raz olsun-. Onlar,

siccînde bulunur. Bu kelime, sio’den (hapishane) gelir. Onlar, nefsle-

rini hapseden ve onu yasaklanan fiillerde tasarruftan geri tutanlardr. Bu

anlamda (ayn kökten gelen) ‘fkrma (tcfcîr)’ hapsedilmi bir eyde

gerçekleebilir.
‘

Allah’n kullarnn kendisinden içtiifkran bir pnar...m

Onlar, fâcirlerdir. Onlar, Allah’n genele kapatm olduu marifet kay-

naklarna gelirler. Çünkü çou ftrat, bu kaynaklarn fkrmasndan

mudu olmaz. Bunun nedeni -bozuk baka göre- bu durumun her eyi

mubah saymaya, hulule ve insanlar bedbaht yapan dier eyleri benim-

semeye sevk ermesidir. Halbuki bu grup anlama gelmi ve bu gözler

(pnarlar) kendiliinden fkrm ve suyundan içmiler, hidayerlerine

hidayet katlm, kantlarna kantlar eklenmitir. Böylelikle mutlu ol-

mular, mutluluklar artm ve büyümütür. Fâcirlerin kendisiyle isim-

lendirildii ‘fiicur’dan velilerin pay budur.

Genel anlamda knanm her nitelik bu esasa göre ele alnp snrla-

narak övülen bir nitelik meydana gelir ve sana ondan bir ad verilir. Bu-

na mukabil, onun genel kullanmnda sahibi kötü nitelikle isimlendirilir.

Yüce Kitab ve Sünneti bu konuda inceleyip gereine göre davranmal-

sn. Çünkü bu inceleme, söz konusu niteliklerle nitelenen bedbahtlar ve

mutlular hakknda farkl hükümleri verecektir. Akln bu ie vermelisin!

Bürün bunlar, Ümmü’l-kitabn bereketindendir. Böyle bir bak, bu



Doksan Birinci Ksm 87

ümmetin dndaki baka bir ümmete açlmad ve sadece Muhammed
ümmeti bu bakta korundu.

Bu balamda knanabilecek en büyük nitelik irktir (ortak ko-

mak). Velîlerin bir grubu Allah’a ortak koanlardr. Allah öyle buyu-

rur:
‘

Allah kendisine ortak koulmasn balamaz m Gerçekte de durum

öyledir. Örtseydi, O’na irk koulmazd. Allah ismi, içerdii eylerde

kendisine ortak koulan bir isimdir. Söz geÜi er-Rahman ismi ona or-

tak olmutur. Allah öyle der: ‘/ster Rahman ister Allah diye dua edin:

Hangisiyle çarrsanz en güzel isimler O’na aittir
m

Böylelikle Allah is-

mine anlam bakmndan bir ortak getirmitir ki o da er-Rahman ismi-

dir. Mürikler, ilahi isimlerde ortakl kabul edenlerdir. Çünkü isimler,

zâta delil olmada ortak iken kendilikleriyle delil olduklar anlamlarda

birbirlerinden ayrlrlar. Bu anlamlara örnek olarak rahmet, mafiret,

intikam, hayat, ilim ve benzerlerini verebüiriz.

irk böyle bir özellie sahip olunca, balanmas mümkün dier

bütün nitelikleri nasl ele alacan anlam olursun! Bu durumda sahi-

bini bedbaht yapan ortaktan dolay korkma! Böyle biri gerçek anlamda

mürik deildir. Sen ise gerçekte müriksin. Çünkü ortaklk, ortakla

konu olan hakikatteki birliktir. Bu durumda ortaklardan her biri, o ko-

nuda ayn hükme sahiptir. Aksi halde, kaytsz anlamda ortak olamaz.

Bedbahtn kabul ettii ortak, ortakln gerçekletii bir konuda Allah

ile beraber bulunamaz. Öyleyse bedbaht, gerçek anlamda mürik deil-

dir. Mutlu mürik ise, öyle deildir. Çünkü o. Rahman ve dier bütün

isimleri zâta delil olmada Allah ismine ortak yapmtr. Öyleyse bu kii,

bedbahta göre daha güçlü müriktir. Birincisi yalanc bir iddiann or-

taltçsykcn mümin doru bir iddiayla orta kabul etmitir. Bu nedenle

doruluu nedeniyle, bu ‘mümin mürik5 balanmken iddiasndaki

yalan nedeniyle dier mürik balanmamtr. te ‘mudu mürik’ di-

erine göre bu isme daha layktr.
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YÜZ ELLBENC SORU

Allah Bütün Peygamberleri Mafiretle Müjdelemiken,

Peygamberimiz çin Olan Mafiretin Anlam Nedir?

Cevap:

Mafiret, örtmek demektir. Allah nebilerden Allah’n Peygam-

berinin elçileri olduklarn gizlemitir. Bunu onlara ahirette gösterecek-

tir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Ben kyamet günü insanlarn efen-

disiyim.’ Hz. Peygamber dier peygamberlerin de efaat edebilmeleri

için onlara efaat eder. Çünkü Hz. Pcygambcr’m herkese dönük efaati,

efaatin farkl türleriyle, efaat edilenin durumuna göre gerçekleir. Al-

lah peygamberlerini özel mafiret ile müjdelemiken bizim Peygam-

berimizi genel mafiret ile müjdelemitir. Bu balamda onun masum-

luu sabittir. Hz. Peygamber’in balanacak bir günah olmad gibi

günahn ona izafesi, muhatap olmas halamndan söz konusudur. Kas-

tedilen ise onun ümmetidir. Bir msrada öyle denilir:

‘Kzm sana söylüyorum, gelinim sen iit.'

Nitekim ona öyle denilir;
‘

Sana indirdiimizden kukudaysan, sen-

den öncekilere sor™ Bilindii gibi Hz. Peygamber bir kuku içinde de-

ildi. Kastedilen ümmetinden kuku içinde olanlardr. Ayn ekilde ‘Sen

ortak koarsan amelin boa çkacaktr ,S4
denilir. Kastedilen ise, bu nitelik-

te ortak koanlardr. Baka bir ayette ‘Allah senin geçmi ve gelecek günah-

larm balar ’87 buyrulur. Hz. Peygamber ise günahtan masumdur. Bu

durumda Hz. Peygamber mafiret ile muhatapken kastedilenler gelmi

ve gelecek ümmetidir. Gelmi olanlar Âdem’den onun zamanna kadar-

la insanlar, gelecek olanlar ise kendi zamanndan kyamet vaktine kadar

var olacak insanlardr. Çünkü hepsi onun ümmetidir. Çünkü her üm-

met, Allah’tan gelen bir eriatn altndadr. Dalla önce de söz konusu

eriatn el-Bâtn ismi yönünden Hz. Peygamber’in eriat olduunu ifa-

de etmitik. Bu durum Hz. Muhammed’in Adem toprak ve su arasn-

dayken peygamber olmasndan kaynaklanr. O, nebi ve resullerin efen-

disidir, çünkü o, insanlarn efendisidir. Nebi ve resuller de insandr. Bü-

tün bunlar daha önce anlatmtk. Böylelikle Allah ‘senin geçmi ve gele-

cek günahlarn balar ’88 ayetinde peygamberliinin bütün insanlara
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yönelik olmasyla Hz. Peygamber’i müjdeler. Baka bir ayette
c
Seni bü-

tün insanlara rahmet olarak gönderdik

™

buyurur. Herkesin onun ahsm
görmesi gerekmez. Hz. Peygamber yaarken Ali ve Muaz gibi sahabe-

sini elçi olarak vc davetini tebli etmek üzere Yemen’e gönderdii gibi

dier resul ve nebileri de ümmedere elçi olarak göndermitir. Bu du-

rum Âdem su ve toprak arasndayken peygamber olduu andan itiba-

ren geçerlidir. Böylelikle bütün elçiler Allah’a davet etmitir. nsanlar
A

ise, Adem’den kyamete kadar onun ümmetidir. Allah geçmi ve gele-

cek ümmetinin günahlarnn balanacan Peygamberine müjdele-

mitir. Burada hitap Hz. Muhammed’e iken, kastedilen insanlardr. Al-

lah hepsini balar ve mutlu eder. Bu balama, her eyi kuatan rah-

metin genelliine layk ilçen Hz. Pcygamber’in mertebesinin genellii-

nin bir gereidir. Hz. Peygamber -ayette belirtildii gibi- bütün insan-

lara gönderildi. Allah ‘Seni özel olarak u ümmete ya da kyamet gü-

nüne kadar bu zamana gönderdik’ dememi, bunun yerine, Peygam-

berin bütün insanla gönderildiini belirtmitir. nsanlar ise,

Âdem’den kyamet vaktine kadarki kimselerdir. Onlar, gelmi ve geçmi

günahlarn balanmas hitabyla kastedilenlerdir. ‘Allah büyük ihsan sa-

hibidir.™
v

Fakat dünyada bir mafiret olduu gibi kabirde, hairde ve cehen-

nemden çkp çkmamaya göre atete de bir mafiret vardr. (Ateten

çkmayana dönük mafiret nedeniyle) Cehennemde kalana azabn

ulamas perdelenir. Bu ise, cehennemdeyken insann tadna varaca

bir nimetin yaratlmasyla gerçekleir. Öyleyse bu, acsz azaptr.

Tirmizi’ni sorularyla birlikte vereceimiz cevaplar da -yeterli ol-

mamakla birlikte- sona erdi. Söylemediklerimiz, verdiimiz cevaplara

göre kyaslanamayacak kadar fazladr. Çünkü özedemek, uzun konu-

maktan daha uygundur. lerin hakikatlerini dile getirme ve açklama-

nn bir sonu yoktur. Allah’n bilgisi genitir ve bize örettikleri bir s-

nrda durmaz. Baarya erdiren Allah’tr. O’ndan baka Rab yoktur.’

Doksan birinci ksm sona erdi, onu Tövbe’ hakkndaki yetmi

dördüncü bölüm ile doksan ikinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSANKNC KISICI

Rahman vc Rallim Olan Allah'n Adyla

YETM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tövbe

itiraf her muhakkikin tövbesidir

Hak ilah, onunla gönlünü açar

lah muhaliften raz olduu gibi

Emrine uyandan da razdr

Nice kii amacna ulat

Özellikle de srrm biliyor ise

hsannn aynsndan muhalifde ular

Kadrinin bilmedii kimsenin ulatna

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki, Allah öyle buyurur:

‘Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin ki, kurtulua eresiniz
’91

Allah kul-

larna tövbe etmeyi emretmi, sonra onlara kant telkininde bulunarak

emrine muhalefet ettiklerinde öyle demitir. ‘Tövbe etsinler diye Allah

da onlara dönmütür (tâbe aleyh).’
92 Ayette böyle denilmelisinin nedeni,

kendilerine sorulduunda, ‘Sen bize dönseydin biz de sana dönerdik’

dememeleri içindir. Bu durum, ‘Seni kerim Rabbine kar ne kkrtt?’9'
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ayetine benzer. Buna kar insan 'Senin keremin’ diye cevap verir. Bu

üslup, sana kar kant kullansn diye -sevilen birisiyse- hasma kant ö-
retme amac tar. Burada, ‘kkrtma’ tüm insanlar içersin diye insan

kelimesi belirlilik talayla gelmitir. Bu da Hakk’n onlar halikndaki

nilai iradesinin mutluluk olduunu gösterir. Bununla beraber, onlara

mudulukla çelien ey ulaabilir.

Allah’n tövbesi ‘alâ (üzerine)
5 edatna baldr. Çünkü onun isim-

lerinden birisi el-Alî’dir. Yaratklarn tövbesi ise, ‘ilâ’ edatna baldr.

lâ (-e hali) tövbenin gayesidir. Hak ve halk (yaratklar), tövbe fiilinde

‘-den
5

ifadesinde bir araya gelir: Halle kendilerinden Allah’a dönerler-

ken, arifler O’ndan O’na dönerler. Allah’ bilenler ise, O’na dönmekten

O’na dönerler. Sradan insanlar, günahlardan emre uymaya dönerler.

Hak ise, ‘sizi baarsz klacak’ ifadesinden, daha önce ayrntl ekilde

açkladmz gibi, makamlarnn gereine göre O’na dönmeleri için

onlara döner. Hakk’n kullarnn kendisine dönmesi için onlara dönme-

si,
‘Onlar sever, onlar da O’nu sever’

9*
ayetine benzer. Hakk’m onlara

dönmesi, onlarn tövbe etmesi için, ezeli sevgi inayetinin gerei olan

bir dönütür. Kullar tövbe ettiklerinde ise, kendisine dönenin sevgisi

gibi onlar sever. Öyleyse bu bir karlk sevgisidir.

Allah öyle buyurur:
‘

Allah tövbe edenleri sever.’
95 O’ndan olan bu

sevgi, ilktir. Kul ise, dier sevginin sahibidir ve ‘O’nu severler sözüne

ilavedir. Bu durum, Hz. Peygamber’in, ‘Size verdii nimet karlnda
Allah’ seviniz’ ifadesidir. Bu sevgi, kendilerine verdii nimet nedeniyle,

nimet vereni sevmektir. Kullarm bu sevgisi ‘Allah tövbe edenleri sever
597

ifadesinin karlnda bir karlk sevgisidir. Birincisi ise kendiliinden

Allah’n inayet sevgisiydi. Kullarm Allah’ sevmesi ise O’nun mertebesi-

ni tercih etme sevgisidir, yoksa nimet ve ihsan sevgisi deildir. Onlarn

tövbesi O’nun sevgisinden meydana gelirken Allah’tan olan baka bir

sevgiyi meydana getirir. Bu tövbe, Allah’n onlarla ilgili iki muhabbeti

arasnda bulunur. Bu durum, kendisini sevmelerinden kaynaklanan Al-
a

lah’n onlara tövbesinin kullarda ikinci bir Allah sevgisini meydana ge-

tirmesine benzer. Binaenaleyh Hakk’n onlara dönmesi de, iki sevgi ara-

sndadr. tre hu, ‘Allah Âdem'i kendi suretine göre yaratt’ kapsamna

girer. Baka bir ifadeyle, ilahi mertebenin kabul ettii bütün nitelikleri

küçük ve büyük insan da kabul eder.



Doksan kinci Ksm 93

Tövbenin tanm, bulunulan halde eziklii terk etmek, kaçm ola-

na pimanlk ve yüz çevirdiine bir daha dönmemeye karar vermektir.

Bundan sonra ise Allah dilediini yapar. Bulunulan halde günahn terki

zorunludur. Çünkü vaktin otoritesi, haya duygusudur. Haya, otoritesi-

ni kullanarak günahn bulunduu kiiyle Allah’n snrlarn amak ara-

sna girer. Allah’n hadiste zikredilen isimlerinden birisi de Hayâh’dr

(Utangaç). ‘Allah kyamet günü yaldan utanr.’ Allah’n kuldan utan-

mas, kendilerine dönünceye kadar kullarn O’na dönmeyecek olmasn

bildirmesini gerektirir. Allah kendisine dönmedii için tövbe etmeyen

baarsz insan, kyamet günü,
‘
Sonra O’na dönsünler diye onlara döner"'

1'

ayetini hatrlayarak O’nun önünde durur. te Allah günahndan dolay

böyle bir kulu cezalandrmaktan haya eder.

Ayn ekilde, kul da Allah’a tövbe ederken Allah’tan utanr. Bu

utanma, bu halde iken kendisinden bir günahn gerçeklemesiyle ilgili-

dir. Çünkü o, bu durumda tövbekar deildir. Biz ise, tövbekardan söz

ediyoruz. Öyleyse utanma duygusu tövbekar için zorunludur. Haya bu-

lunulan halde günah terki gerektirir. Tövbekâr-arif için günahn terki-

nin bir yönü de, onu Rabbic nispet etmeyi terktir, arif günah Allah

karsnda edebin gerei olarak kendine nispet eder. Gerçekte fiil, Al-

lah'n fiilidir. Kader ise Allah’tandr. O fiilin günah ya da hata olmasyla

ilgili hüküm Allah’n hükmüdür. Bütün bunlara ramen sayg tövbekar

arife öyle söyletir:
£Bu fiili kendine nispet et, çünkü o knanmtr.’ Bu

nedenle nefsin tanmnda ‘her türlü kötü düünce’ denilir. Asl ise,
c

Ona

günah ve takvay ilham eden Allah’trw ayetidir.

Allah’ bilenlerden bir gruba göre, içinde bulunduu anda günah

terk etmek, onun günah olduunu görmemektir. Bü, Allah’n o ey
hakkndaki takdiridir. Çünkü onun günah olduuna hükmeden Al-

lah'tr. Bir fiil Allah’n fiili olmas bakmndan son derece güzel ve ho-

tur. Onun günah (zelle) diye isimlendirilmesi, kaymak anlamndaki

‘zelle’ kelimesinden gelir. Baka bir ifadeyle fiil Allah’n fiili olmaktan

Allah’n hakknda günah hükmünü verdii bir alana kavm, böylelikle

Allah da onun hakknda bu mertebeden kaym olmak hükmünü ver-

mitir (zelle), bilesin!

Allah’ bilenlerden bir gruba göre günah terk, fiilin knanma ya da

övgüye konu olmas halamndan deil, (Hakkin fiili olmak merte-
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besinden) kaym olmas bakmndan fiili görmelde snrldr. Sonra bu

fiilin kula nispetini görür -ki bu sayede zelle diye isimlendirilir ve ar-

dndan fiil knanr. Gerçekte kula nispet edilen bütün fiiller bu kapsam-

dadr. Öte yandan bütün kevni fiiller de, iyisiyle kötüsüyle günah kap-

samndadr.

nsanlarn bir ksm için bulunulan halde günah terk, Rabbine

dönmesiyle ilgilenmesidir. (Sapmak ve kaymak anlamndaki) Zelle,

gerçekte, kulun Rabbinden uzaklamas demektir. Kii (bulunmas ge-

reken yerin) aksi bir yerdedir ve imdiki halde onun zdd olan bir yer-

de bulunamaz. Zorunlu olarak (tekrar Hakka döndükten sonra) onun

günah olmaz.

nsanlarn bir ksmna göre imdiki halde günah terk, Gna dön-

mesi için Hakk’n kendisine dönmesini görmelde ilgilenmesidir. Böyle-

ce kii, kendisine dönsün diye Hakk’n kula dönmesi ile kulun Hakk’a

dönmesinin amaçlanmad dier bir dönüü ayrt eder. Bu durumda

iki dönü ayrt edilir ve kul kendisi için Allah karsnda yapmas gere-

ken amelleri yapaca bir terazi ortaya koyabilir. Bu amellere örnek ola-

rak kalple ya da dille zikir yapmay ya da bir organla ameli ya da hepsini

veya bir ksmim verebiliriz. Böyle bir meguliyetle ilgilenen kimse, bu-

lunulan halde giinah ilemez.

nsanlarn bir ksmna göre imdiki halde günah terk, Ilakk’n

kendisine dönüünü görmesidir. Burada ayrm amac olmad gibi ku-

lun kendisine dönmesini salamak amac da bulunmaz. Burada kul

Hakk’n dönüünün anlamm örenir: Acaba bunu çime nispet edecek-

tir: Zât’a m, yoksa ilahi bir isme mi? Dönmenin sebebi nedir? Zât’tan

m kaynaklanr, baka bir eyden mi? Yoksa zât ile ilgisi yok.mudur? Bu

ve benzerleri bulunulan halde günah terki gerektirir.

Tövbenin ikinci unsuru, geçmie pimanlktr. Bu ise, fkhçlara

göre tövbenin en büyük unsurudur. Bu yönüyle pimanlk, Hz. Pey-

gamberin ‘Hac Arafat'tr’ hadisine benzer. Çünkü Arafat hacdaki en

büyük msurdur. Burada pek çok ey tövbekarlarda bölümlenir: Nedm

(pimanlk) kelimesinde m b’den dönümütür. Bu durum lazm keli-

mesindeki m’nin lazb'm b’sintle dönümesine benzer. Bu, kaçrm ol-

duu eye duyulan üzüntünün eseridir. Bu nedenle nedb diye isimlendi-
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rilmitir. Nedb eser demektir. B harfi m harfine dönümü, kelime özel

anlamda bir üzüntü anlam kazanmtr.

Pimanln geçmile ilgili olmasna gelirsek, arkadalarmzn bir

ksm bunun vaktin kayb olduu kanaatindedir, çünkü kaçrlan ey,

geri döndürülemez. Bir ksm ise pimanln ‘vaktin sahibi’ olduu gö-

rüündedir. Yarar ise, pimanln geçmi eyi onarmasdr. Bu gürü-

tekiler
*
Tövbe eden ve salih amel ileyenlerin günahlarn iyiliklere çevirir’

1™

ayetinden delil getirir. Arkadalarmzn bir ksm ise u görütedir:

Pimanlk, günah aklda tutmakla mümkün olabilir. Bu günah kii ile

kaçrd emre itaatin arasnda bir engeldir. Duruluk esnasnda sknty
hatrlamak, bir skntdr. Öyleyse günah unutmak gerekir. Bu görü,

tövbe günah unutmamaktr diyen ilk görüün aksinedir. Konuma, ka-

çrlan hakkndadr. Baz kimseler, her günahn ardndan istifar etme-

mi olmaktan pimanlk duyar. Bir ksm pimanln vaktin kaçrlma-

syla, bir ksm ise muhalefet vaktinde itaatin kaçrlmasyla ilgili oldu-

unu söyler. Bir ksmna göre pimanlk, itaatsizlik vaktinde büyük gü-

nahlarn ilenmeyiiylc ilgilidir. Çünkü insan (ayette belirtildii üzere)

günahlarn deitirildiini görür. Her günah ona denk bir iyilikle dei-

tirilir. örnek olarak bir adam öldürme günahnn bir cana hayat ver-

meyle ya da knanmann övgüyle ya da sadakann öfkeyle ya da hrszlk

ya da hainlikle deitirilmesini verebiliriz.

nsanlarn bir ksmna göre, geçmie dair pimanlk, günah iler-

ken Allah karsnda huzur sahibi olmamayla ilgilidir. Bir ksmna göre

geçmie pimanlk, fiili yaparken onu failine izafeyi unutmayla ilgilidir.

Son görü, parltl büyük bir nurdur. Onun perdesi Allah’n u ayeti-

dir:
c
Kölü amelinin kendisine süslenip de onu iyi gören kimse ..’ 101

Allah,

kul füi kendisine izafe edip güzel gördüünde onu kötü diye nitelemi-

tir. Öyleyse bir varlk mertebesi olmaldr. Bu mertebe, fiilin mahalli

(olan öznenin) davrann güzel gördüü yerdir. Çünkü mümkün yok-

luu göremez. Bir eyin güzel olmas, onun Allah’n fiillerinden olmas

demektir. Fiili kötületiren ise kula izafesidir. Allah öyle buyurur:

-Rabbine ait olmasyla- ‘Kendisine süslenmi kimse ..,’
102

‘Amelinin kötülü-

ü.’' 02 Bu ise, kendi ameli olmas bakmndandr ve böylelikle ona kötü-

lük kazandrr. Hakk’n süslemesiyle ‘Onu güzel görür.
5104 Allah’n süsle-

mesi yasaklanm deildir. Amel, gerçekte Allah’n süsüyle süslenmitir.

Kulun nezdinde ise, kuldaki bilince göre bulunur. Kulda bulunan ey-
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tann süslemesi ise, bu, kötülük üstüne kötülüktür; kuldaki ey dünya

hayatnn süslemesi ise bu, kötülük üstünde bir gaflettir. Allah’ süsle-

mesiyle birlikte kula izafesi kulda bulunuyorsa bu, iyilik içindeki bir kö-

tülüktür. Kul -Hakk’a saygnn gerei olarak- kötülüü amele izafe

ederse bu, güzellik içinde bir güzelliktir.

Senin içinde olduun her ey güzeldir

Güzellik ne giydiimize bakmaz

Biz emre uyma ya da itaatsizlik elbisesi giyebiliriz. Çünkü emre

uymazsan iradeye uymu olursun. Kötü amel ile güzel amel arasnda

ikisini bir hakikatte birletiren bir iliki bulunup bu sayede amel köti-

güzcl olmasayd deime gerçekleinezdi. Halbuki deime ‘Allah onla-

rn günahlarn iyiliklerle deitirir
’ 105 ayetinde dile getirilir. Ayrca amelin

kötülüü, sahibinin görüünde güzellikle dc nitclcnemczdi. Amelin kö-

tülüü, sahibinin nezdinde güzellikle nitelenmi, bu sayede amel, varlk

yönlerinin birisinden güzellik niteliini kabul edebilmitir. O halde

amel, haber bakmndan kötü, görme bakmndan iyidir. Adeta görme,

haberi dorulamaz. Görmenin kant ise daha kesindir.

Fakat anlamn incesi gözlere aittir

Bu nedenle Musa 'görmek' istedi

nsanlar hubrun haberi onaylamasn ister. Hubr ise görmek de-

mektir. Görmenin haberi tasdik ettii gibi haberin görmeyi tasdik et-

mesini isteyen yoktur. Bu nedenle körün tanklnda görü ayrl
varken görenin tanklnda bir görü ayrl yoktur. Allah

‘
Dilediini

saptrr’1"6 buyurur. Yani bu gibi konularda ameli iyi ya da kötü olarak

niteleyerek inam hayrete düürür. Böylece yükümlü insan, amele neyin

hakim olduunu bilemez. Allah'n ‘süslendi
'107

sözü, faili belli olmayan

meçhul kalptr. Yükümlü, ameli süsleyenin kim olduunu bilmez: Süs-

leyen Allah m, eytan m, yoksa dünya hayat m? Sonra öyle buyurur:

‘Dilediine hidayet eder >]m Yani, bu amelin güzellik ve kötülüünün an-

lamnn ve kulun onu nasl almas gerekliinin bilgisine dilediklerini

ulatrr. ‘Kendini onlar hakknda üzme.
,M Baka bir ifadeyle, onlar için

üzüntü çekme. B\ ayet, herkesin mudu olduuyla ilgili Allah’tan bir

müjdedir. Çünkü burada peygamber ile onu insanl arasnda bir en-
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gel yoktur. O, her bakmdan insan -insan- kâmildir- dolaysyla ondan

üzüntü ancak bütün insanlarn sonuçtaki mutluluklarn örenmeyle

kaybolabilir. Öyleyse geçici durumlar önemsizdir, çünkü amel, için kö-

tülük arzi bir durumken güzellik kalcdr. Geçici her ey yok olucudur.

Zât olanlar ise, baki ve kalcdr. ‘Allah haberdardr.™ Yani, denemeden

yaptklarnz bilendir. Allal sizde ve sizden ortaya çkan tüm fiilleri bi-

lir.

Tövbenin bu ikinci unsurundaki ‘geçmie (‘alâ mâ-fâte)’ pimanlk

ifadesi, cömertlik bakmndan birisi dierini geçtiinde ve daha fazla

cömert olduunda söylenen ‘fâte fijlânün fiilânen cûdcn’ anlamndan

türetilmitir. Bu kii tövbede pimanln kaçrlan eye dönük olduu-

nu görür. Yani deien kötülüün güzellii, deimeyen iyinin güzelli-

ine ilave olmamtr. Çünkü güzelin güzellii, baka bir eye deil,

kendisine baldr. Kötünün güzellii deitirildiinde iki güzellii var-

dr: Birincisi zatî güzelliidir. Bu, her fiilin Allah’a ait olmas bakmn-

dan sahip olduu güzelliktir. Dieri ise (bu zatî güzellie ait) ilave gü-

zelliktir. Bu ise HakKn deitirmeyle bu fiile kazandrd güzelliktir.

Böylece fiilde ortaya çkan kötülük, güzellik elbisesi giyer. Bu durumda

amelin kötülüü, Hakk’m kendisine giydirdii amelin güzellii üzerine

güzellik katar. O halde güzellii öyle örneklendirebiliriz: Üzerinde el-

bise bulunmayan son derece yakkl bir ahs düünün. Baka biri ise,

tpk birinci gibi yakkldr ve ona toz ilimitir. (Tebdil ile) bu geçici

çamurdan temizlenerek güzellii ortaya çkar. Ardndan güzel ve pahal

bir elbise giyer, bu sayede güzellik ve holuu katmerlenerek, güzellik

bakmndan birinciyi geçer.

Tövbekar 'kaçrdklarna pimandr.’ Çünkü kul bütün fiillerinin bu

mesabade olup olmadm bilemez. (Bilseydi) sevinci süreklilik kaza-

nrd. Allah u ayette buyurur ki: ‘Allah balayandr (gafur,, örten!).’
111

Baka bir ifadeyle, böyle bir meseleyi kef yoluyla öreneni örter. ‘Ra-

himdir.™ Yani, bildii bir anlam nedeniyle ona merhamet eder ve bunu

bize belirtmez. Böyle bir tövbekarn pimanl -ki üzüntünün neticesi-

dir- an kendisine güzel gösterilmi sevgilisinin haklarn ihmal erme-

si nedeniyle duyduu vtecd, sknt, hüziin ve pimanlna henzer. Bu

pimanlk neticesinde sevgilisi, bilinci halden daha büyük bir sayg ve

hürmetle kendisini karlar. Adem’in dili bu konuda u dizeleri söyler:
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Ey itaatimi Sen olsaydn, hasret çekerdim

Günahm! Sen olmasaydn, seçilen olmazdm.

Allah öyle buyurur: ‘Sonra Rabbi onu seçti, ona yöneldi ve hidayet et-

ti.'"* Binaenaleyh tövbe eden Allah’tr, Âdem deil! Âdem’den ortaya

çkan, örendii kelimelerin gerei ve onlardaki tövbe zikridir.

Âdem’den çkan ey, salt bir itiraftr. Bu ise ‘Rabbimiz kendimize zulmet-

tik
" 14

ifadesidir. Çünkü nefslerini yok olmayla kar karya braktlar.

Nefislerinin üzerlerindeki hakk ise. Efendilerinin emrine balanarak,

kurtuluu uruna çalmakur. ‘Bize mafiret ve merhamet etmezsen...""

Bizi emre itaatsizlik ‘vârdi’nden gizleyip onun bizde hüküm sahibi ol-

masn engellemezsen ve bu örtmeyle 'Bize merhamet etmezsen, hüsrana

urarz
'’"6

, ticaretimiz fayda vermez. Bu itirafn neticesi, ‘Allah da ona

döndü (günahm balad) ve hidayet etti
’"7

ayeti oldu. Baka bir ifadeyle

kendilerini balayarak (ve örterek) onlara döndü. Bu ilah örtme, ita-
A

atsizliin gerei olan cezalandrmayla Adem ve Havva’nn arasnda bir

perde oldu. Allah ise, bunu seçmenin inayetiyle yapu. Baka bir ifadeyle

Rabbi Âdem’i seçtiinde, ona kelimeler vermi ve hidayet etmi; yapt-

eyin deerini ve. hak ettii karl, ona ihsan et tii seçimin deerini
A

açklamtr. Tövbe etmi olmakla birlikte Allah Adem’e (yeryüzüne)

‘in’ demitir. Bu ini, kovulma deil, yönetici ve halife olarak inmedir.

Öyleyse bu, tenzil-i rütbe deil, bir yerden inmeydi.

(Âdem’in inii) Mekân iniiydi, mertebe inii, deil

Ona baar, mülk ve kalclk kazandrmak üzere.

Saptrd kimsenin hakl olarak söyledii gibi

Çünkü bu sözü Hak’tan isabetli bir söz olarak ald

blis Âdem’e öyle demiti: 'Sana ebedilik aacm ve tükenmeyen bir

mülkü göstereyim mi?
511

* Âdem ise bu hitab Rabbinden duymutu ve

Âdem’in Rabbine kar hüsn-ü zann nedeniyle de doruydu. Bu ne-

denle Hakk’n hitabnn ortaya çkt yer -ki blis idi- nedeniyle

Âdem’e bir durum iliti. Bu ise, hitabn kendisinde gerçekletii yerden

dolay kötülüklerin Âdem için ortaya çkmasn salad. Yemek de

Âdem’e ebedilik vc tükenmeyen bir mülk kazandrd. Fakat bu mülk,

yaratklarn içinde onun ve oullarnn saltanat ve vekilliinin ortaya
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çkmasndan sonra gerçekleir. Onlar, hakim, adil ve adaleti uygulayan

vekillerdir. Bütün bunlar ise, Rabbinin tövbesi salamtr.

Bilmelisin ki, Âdem’in Rabbinin tövbesinin kabul edildii kesindir.

Kulun tövbesi ise imkân dahilindedir, çünkü bu tövbe illetlidir, gerek

vc artlarnn yerine getirilip getirilmedii bilinmedii gibi Allah’n ona

dair bilgisi de bilinmemektedir, arifler, Rablcrindcn kendilerine dön-

mesini isteyen Âdemlerdir. Onlarn tövbeden paylar, itiraf ve istekten

ibarettir. te bu ‘Hepiniz Allah’a dönünüz
3119

ayetinin anlamdr. Babanz
t\

Adem’in yapt gibi itiraf ve duaya dönünüz demektir. Çünkü söz ve-

rerek Allah’a dönmede -ki insan Allah’n bilgisinde bulunan bilemez-

biiyiik tehlike vardr. Söz verende itaatsizlikten bir ey kalrsa, verdii

söz bozulur. Bu kii, ‘Söz verdikten sonra Allah’a verdii sözü bozanlar
’'20

ayetinin kapsamna girer. Bu nedenle itiraf ve duasnda bügice kendi-

sinden daha kâmil kimsenin görülmedii Âdem, Allah karsmda ‘bir

daha dönmeme sözü vererek’ tövbe etmemitir. Hâlbuki ekilci bilgin-

ler, tövbede bunu art koar. Kendine kar samimi olan kimse Âdem’in

yolunu tutan kimsedir. Çünkü azmetmede her balcmdan Allah’a kar

bir saygszlk vardr. Böyle biri, Allah’n o kiiden günah meydana ge-

lip gelmeyeceiyle ilgili bilgisini ya biliyordur ya da bilmiyordun Bili-

yorsa, dönmeyeceini bildikten sonra dönmemeye niyetlenmenin bir

yarar yoktur. Allah’u bilgisini (takdirini) bilmiyor ve bu konuda söz

veriyorsa, bu kii -Allah’n günaha dönmesini takdir ettii kimselerden

ise- Allah’a verdii söz ve misak bozar. Allah tekrar günaha döneceini

bildirmise, onun döneceini bildikten sonra bu niyeti, büyüklük tas-

lamaktr. Öyleyse her halükârda, ne (Allah’m kendisi hakkndaki takdi-

rini) bilen ne de bilmeyen için, kendiliinden (günaha dönmemeye)

azmetmenin bir yaran yoktur. Öyleyse Allah’m bizden talep ettii töv-

be, Âdem’in yapt tarzdaki tövbedir. Allah ehlinin nezdinde tövbenin

anlam budur. Çünkü Allah tövbe eden herkesi sever. Yani, her nefeste

kendisini snad ve o nefeste -Allah’a dönüp- günaha dönmeme konu-

sunda kesin bir niyet tamayanlar sever.

Bize göre, sûfilerin üçüncü art hakkndaki görülerine gelirsek,

onlar öyle demiti: ‘Üçüncü art, tövbe edilen eye dönmemeye az-

metmektir.’ Bu art tam bir bilgisizliktir. Çünkü yiiz çevirdiin bir eye

bir daha dönmek,imkânszdr. Dönersen -ona deil- benzerine dönebi-

lirsin. Allal varlkta bir eyi tekrarlamaz. Bunu bilen kimse, dönmeme-
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ve azmetmez. Allah ehlinin tövbekarn dönmemeye azmetmesinde dik-

kate ald husus, ona ait olmayan eyi kendisine nispete dönmemeye

azmetmektir. Ameli kendisine nispete dönerse, hu azmedite dönüün

-kendisine deil- Allah’a olduu örenilir. Asl tashih ettikten sora, gaf-

let kendisine zarar vermez. Burada azmetmek, amele balarkenki niyet

gibidir. Amel sahibi amele balarken aklnda tuttuu eyi amelin deva-

mnda aklnda tutmasa bile, gaflet ameli bozacak ekilde ona etki et-

mez. Azmeden kiinin azmetmeyle ilikisi de böyledir.

Bilmelisin ki, tövbe makam, ölünceye kadar insana elik eden ma-

kamlardandr. Kul yükümlü olduu sürece, bu makam sürer. Kastedi-

len meru tövbedir. Muhakkiklerin tövbesi ise, ne dünyada ne de

ahirette kalkar. Onun balangc vardr, fakat sonu yoktur. u var ki ei-

Tevvab mazharda zuhur edenin ayndr. Bu durumda, her tövbenin bir

balangc olsa bile, onun hallerinde bir balangç vc son yoktur.

Kcvî tövbe, sûfilcrc göre ceberut âlemi kaynald bir sahipliktir

(mülkiyet). Bu, onlarn görü birliine vard bir konudur. Bir ksm
ise, buna mciekût âlemini eklemitir. Tövbenin melekût kaynakl oldu-

unu düünmeyenler Tövbe sahibine sekiz yliz sekiz makam verir de-

mitir. Melekût kaynakl olduunu düünenler ise Tövbe dört yüz on

üç makam verir” demitir. Muhammed b. Abdülcabbar cn-Nifferi ve

Ebu Yezd el-Bestami gibi vakfe ehli olan kimseler ise, Tövbe gaybîdir,

etkilen dünyada görülür’ demitir.

Bu amellerin içerdii yüce ilahi makamlarn hiçbirinde, kaidede or-

taya konulduu gibi, tekrar edilen bir makam yoktur. Melek, insa,/cin,

maden, bitki, hayvan ve feleiyle bütün yaratklar tövbe edip bu ma-

kamlara ulam olsalard, iki kii tek bir zevkte bir araya gelmezdi.

Bunlar, onlardaki menzillerdir. Kul tövbe ya da bir bakas olan bu ma-

kam salamca yaptnda, ona yerleir. Her menzil, Allah’tan bakas-

nn bilmedii bir takm bilgi ve srlar kendisine yerleen kula verir. Bu

makamn perdesi ve kefi vardr.

Tövbenin dönmemeye azmetmek deil, bir itiraf ve dua olmasyla

ilgili görüümüzü destekleyen husus, sahih haberlerde yer alan u ifa-

dedir: ‘Kul bir günah iler ve günah balaysan ya da cezalandran bir

rabbi olduunu hatrlar.’ Tpk Adem gibi, buna bir ey eklemez. ‘Son-

ra tekrar günah iler ve günah balayan ve cezalandran bir Rabbi ol-
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dugunu bilir.’ Bu, üç ya da dört kez tekrarlanr. ‘Sonunda Allah ona

öyle der: Dilediini yap! Seni baladm.’ te bu, Allah’n böyle bi-

rinden günah nedeniyle cezalandrmay kaldrd hakkndaki ifadesidir.

Bu durum, bu nitelie sahip olmayan kimse hakkndaki hitabn geçerli

olduunu düünen kimseye göre böyledir. Hadisin zahirine gelirsek,

Allah daha önce yasaklad bir eyi bu durum nedeniyle mubah kld.

Nitekim Allah zorda kalana ölü eti yemeyi helal klmtr. Halbuki zor-

da kalmadan önce domuz eti yemek de haramd.

Sonra unu açkladk: Allah’n kullarndan balangçta kendisinden

gerçekleecek davrana muttali ettikleri vardr. Böyle biri, döneceini

bildii halde, (tekrar günaha) dönmemeye nasl azmedebilir ri? Meru
tövbenin tanmnn balangçta ‘azmetmek olduuyla ilgili herhangi bir

dini hüküm gelmemitir. Öyleyse tövbe, Âdem hadisinde belirttiimiz

gibi olmaldr. Allah’n u ayeti de bunu destelder: ‘Sonra tövbe etsinler

diye Allah da onlara döner. Allah çokça tövbe edendir (tövbeyi kabul eden ya

da kula dönendir).m Yani iki halde tövbe fiilinin faili siz deil, Allah’tr.

Bu ifade ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att’
122

ya da ‘Onlar siz öldür-

mediniz, Allah öldürdü
’ 12î ya da ‘Her neyi keser ya da brakrsanz, Allah’n

izniyledir
5,24

ayetlerinde belirtilen duruma benzer. lahi izin, ilahi emir-

dir. Allah baz aaçlarn ayakta kalmasn emretmi, onlar ayakta kal-

m; bir ksmnn kesilmesini emretmi onlar da -insanlarn kesmesiyle

deil- Allah’n izniyle kesilmitir. Dier aaçlar da Allah’n izniyle ayak-

ta kalmtr. Bununla beraber insanlar, kesme ve kesmeme fiiliyle nite-

lenmilerdir. Onlara ait bu nitelik, Allah’n izniyle çelimez, çünkü Al-

lah’n aaca dönük izni, burada bir eydeki istidada benzer. Bu yorumla

aaç, kesilmeye müsaittir. Aaç da kesme eylemini kesenden kabul et-

mitir. O halde ‘Allah’n izniyle’
125 aaca söylenmitir. Bu ifade ‘znimle

ku olur
’12(’ ifadesine benzer. Hz. sa’nn üflemesi, hayvan ruhun var

olmas içindi. Çünkü üfleme, yani Hz. sa’dan çkan hava, hayvan ru-

hun ta kendisiydi. Bu üfleme kuun cismine girmi ve ona yaylmt.

Ku ise nefes vastasyla hayat kabul etme istidadndayd. Nitekim bu-

za da Samiri’nin kendisine att ey nedeniyle canll kabul etmiti.

Ku Allah’n izniyle uçtuu gibi Samiri’nin buzas da Allah’n izniyle

böürmütü. Bu nedenle Allah ayette, Tâsklar baarszla erdirmek

için’
117

dedi. Fâsklar (çkanlar, dta kalanlar), bir aac kesen dierini

brakan ilahi iznin bilgisinden ‘dta kalanlardr.’
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eyhlerimizin bu makamda bir takm tanmlar vardr ki mümkün
olanlarn zikredeceim ve bu sözlerdeki maksatlarn (tasavvuf) yolun

gereine göre açklayacam. Bütün makamlarda eyhlerin sözlerine

böyle yaklaacam. Onlara bir eyin mahiyeti sorulduunda, o eyin

zatî tanmyla cevap vermezler. Bunun yerine, söz konusu makamn sa-

hibinde meydana getirdii duruma göre cevap verirler. Onlarn cevap-

lar, zevk ve hal bakmndan bu makamn onlar adna gerçekletiini

gösterir. Nice insan vardr, bir makam tanmyla bilir, fakat onda o

makamn kokusundan eser bulunmaz. Hatta o makamdan uzaktr,

mümin bile deildir. Bu kii, o makamn zatî vc betimsel tanmn ise

bilir. Binaenaleyh bir eyin sonuç ve haline göre cevap vermek, kuku-

suz onun zatî tanmyla cevap vermekten üstündür. Çünkü makamlarn

bilinmesindeki yegâne neden, ahsta bir etkilerinin bulunmasdr. Ma-

kamlar, baka bir ey için deil, sadece bunun için amaçlanr. Doruya

ulatran Allah’tr!

Arkadalarmz, sâliklerin ilk menzilinin ne olduu hakknda görü

ayrlna dümütür. Bir ksmna göre ilk menzil yakaza, bir ksmna

göre intibah, bir ksmna göre de tövbedir. Hz. Peygamber öyle de-

mitir: ‘Pimanlk bir tövbedir.’ Bu hadis,
£Hac Arafaftr’ hadisiyle ayn

balama girer. Peygamber ‘Pimanlk tövbedir’ deseydi, ilkine göre ta-

nma daha yakn bir ey söylemi olurdu. Bu bölümde tövbeyi sahih k-

lan üç arttan konumutuk. Sûflerden biri -Ebu Ali ed-Dckkâk- öyle

demitir: ‘Tövbe üç ksmdr: Tövbenin balangc, ortas vc sonu var-

dr. Balangc tövbe, ortas inabe vc sonu evbe diye isimlendirilir.

Tövbe korkana, inabe tamah edene, evbe ise ilahi emri gözetene aittir.’

Bu taksimiyle ed-Dekkâk, tövbenin bilhassa itaatsizliklerden dönmek ve

zimmetinde bulunan haklar imkân ölçüsünde yerine getirmek olduu-

na dikkat çeker. Söz konusu haklar, ancak bakasnn aff, ksas veya ve-

rilmesi mümkün olan sahibine vermekle ortadan kalkan haklardr.

Tövbenin ne olduu sorulduunda Riiveym öyle demitir: ‘Töv-

be, tövbeye tövbedir.’ Nitekim bn Arif dc öyle der:

Fek çok kavim tövbe etmi

Tövbeye ise bir ben tövbe ettim
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Sufilerin tövbe hakkndaki sözleri pek çoktur; Münziri’nin el-

Mahamafnda, Kueyri, Mutavvili ve Amr bin Osman el-Mekki ve di-

erlerinin kitaplarnda zikredilmitir, oralara baklabilir.

yetmi beinci bolum
Tövbenin Terki

Ne zaman itaatsizlik ettin de tövbe ediyorsun

Tövbenin terki müahedeye imkân verir

Tövbe edene de ki: ‘Perdelendiniz’

Gelen hakikati idrakten

Kimden ve kime dönüyorsunuz?

Efendi yapan ve yaplandan bakas yok ki!

Kendisinden O’na ve onunla geldiim hakikat kimdir?

Kulun hakikâti kinidir?

îlah’n isimleridir onlar

Varln yücesiyle nitelenmi olarak inen.

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, Allah öyle der: ‘Her ne-

rede olursanz, O sizinle beraberdir.
,m cO her eyi ihata edendir.’

1”
'‘Allah’n

gördüünü bilmez mi?’ 130 ‘Ayaa kalktnda seni gören 0’âur.’m ‘Biz ona

ah damarndan daha yakmz,,S2

, ‘Biz ona sizden yaknz, fakat siz görmez-

siniz.
11™ Bu niteliklere sahipk Allah’a dönmez. Öyleyse Allah’a sadece

bu yaknl görmeyen ve bilincine varmayan kimse dönebilir. Bilinç,

bilincine varlan bir evin olduu hakknda özet ve kesin bir bilgidir.

Fakat hissedilen bu ey nedir? Öyleyse Allah’ bilmek bir uur ve his-

setmektir, yoksa bilincine varlan -eyin mahiyetini bilmek deildir. Al-

lah’n bizi bilmesi ise böyle deildir. Kul manasn hangi anlama çevirir-

se çevirsin, Hak çevirende, çevrilende ve çevirme fiilindedir. Öyleyse
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nereye döneceim? Nida ederse nida edilen O’dur. Çünkü ancak duyan

çarlr. O senin kulandr. O halde sen ancak O’nula duyarsm. Sana

nida ederken O’nu yitirmi deilsin. te doru bilginin tanm budur.

Bu nedenle Allah tövbeyi müminlere emrederek öyle demitir: ‘Ey

müminler (eyyuhe)! Hepiniz-Allah’a dönün."" 4

Burada ‘eyyuhc’ bilenin bil-

dii ve müminin farkna varmad gizli bir hikmet nedeniyle belirsiz

gelmitir. Öyleyse bu, ‘Ey müminler’ dediinde, uyar harfi yerindedir.

Bu, Elipsiz olduunda hüviyere iaret eder. Kisai ayeti ‘eyyuhu’ eklinde

okumu ve iki salan harf bir araya geldii için vav düürülmütür. Öy-

leyse burada Allah öyle der: ‘O, müminlerdir.’ Çünkü Allah el-

Mümin’dir. Hakk’n nidas, Hale vastasyla duyulur. Duyan mümindir,

duyanlar ise pek çoktur. O halde ‘O’, müminlerdir. Tövbenin terki,

dönmenin terkidir. Çünkü Allah
‘Arkanza dönünüz’

1™ demitir. Bu

emir, oluunun karanlnda bulunana dönüktür. ‘Bir nur arayn"™ Sizi

var edeni aratrn! O, kendisiyle oluun gerçekletii nurdur. Onu

gördüünüzde, size sizden ortaya çkar. Böylelikle O’nur size ‘sizden

yakn olduunu’, ‘ancak sizin görmediinizi’ örenirsiniz. Görmemeni-

zin nedeni, nurun olmaydr.

Onlar adna bu kadarlk bir bilgi gerçekletiinde, tövbekar olduk-

larn düünmezler artk.
‘
Onlara tövbe eder.""7 Gerçekte tövbe eden Al-

lah’tr. Kul ise, niteliin zuhur ettii yerdir. Bu nedenle Allah
‘

tövbe et-

meleri için
,m demitir. Sonra öyle buyurmutur: ‘Allah tevvabtr.’139 Bu,

mübalaa bildiren bir ifadedir. Çünkü burada Allah için iki tövbe var-

dr: Birincisi ‘Sonra onlara tövbe etti"
40

,
kincisi ise

‘onlarn tövbe etmesi

için
" 41

ayetindedir. Her kulun iki tövbesi de .Allah’a aittir ve tövbe eden

O’dur, onlar deil! ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att
" 42 Bu hüküm,

kullarn bütün fiillerine yaylr. Öyleyse tövbe eden, tövbe etmemi, Al-

lah tövbe etmitir. Bu nedenle sûfiler Tövbe, tövbenin terkidir’ ve

‘Tövbe, tövbeye tövbedir’ demitir. Onun olumsuzlanmas ispatyken

ispat olumsuzianmasdr.

Tövbenin terki, iddiadan uzaklamaktr. Meru tövbe, itaatsizlikten

emre uyma haline dönmektir. Dolayl emre itaatsizlikten -bakasna de-

il- O’nun emrine ymay kastediyorum. Tövbeye tövbe ise, Allah’tan

Allah’a Allah ile dönmektir. Öyleyse tövbeden tövbe, kef sahibidir,

perdesi yoktur. Sahibi ise, sorumludur, çünkü o iddiayla iddiadan uzak-
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tamtr. ddia sahibi herkes, iddiasnn doruluuna kant getirmekle

yükümlüdür. Mükemmel insan, Hakk’n ispat ettii yerde ve kimse

adna tövbeyi ispat edip snrn amayan kimsedir. Bu tövbenin, onu

yerine getiren adamlar olduu gibi onun üzerinde hüküm sahibi olan-

lar da vardr. Onlar bundan uzaklatrlmtr, çünkü o ‘gurbet halidir.

Onlar doduklar yerde olduklarna göre gurbet de yoktur. Ailesine

dönen kii, uzaktaki kimsedir. Uzaktaki ise gariptir. Garipler tövbekar-

lardr. Allah’n onlar duyduu sevinç, ailenin kendilerine gelen uzakta-

ki bireyini (görmedeki) sevincine benzer. Gurbet esnasnda ailesini gö-

ren timse, kendi adna aileyi görmekle sevinmez, çünkü o zaten ailesini

yitirmi deildi. Onun sevinci, vatanna dönmekten duyduu sevinçtir,

bu bir uyum sevincidir. Örnek olarak, sevgilinin sevenini sevmesini ve-

rebiliriz. Bu sevgi, gerçekte onun kendisini sevmesidir. Bu nedenle

kendisini sevdii için, sevdiini sevmeyeni de sevmez. Allah itaatsizlik

ve uyum gibi her durumda ‘Kendisine dönenleri ve tövbe edenleri sever .

5' 4 -1

Bu dönü, her durumda makbul ve sevilen bir itir. Tövbe vuslat nede-

niyle sevildiine göre vuslata eren kii (bir daha) ermeyecektir. O halde

eren kii, sevginin en ar halinde ve hazzn en biiyüündedir. Bu kii-

nin durumu, ‘tövbenin terki’ diye ifade edilir.

lahi emri ve Rabbani hakikatin geniliini gören kiide belirli bir

hal sürekli olmaz ve böyle bir ey uygun da deildir. Bu nedenle
cO her

gün bir itedir’ ye i yinelenmez. Böyle birine göre tövbe geçerli deil-

dir, çünkü tövbe dönütür ve dönü dönülen eyden ayrlmadan kay-

naklanr. Hak ise böyle deildir. Öyleyse ne tövbe ne dönü! Allah
‘
Bü-

tün i O’na döner
’'44

der. Çünkü i, perdeliler nezdinde, kendilerine ait

olduu iddiasyla kendi mertebesine yabanclamtr. Ru nedenle onla-

ra
‘in bütünü O’na döner”45

denilir. Baksaydnz, bu fiili nispet ettiiniz

kimsenin Allah olduunu görürdünüz. ‘

Allah yaptklarnzdan habersiz

deildir " 46 Kastedilen, iin O’na dönecei hakkndaki iddianzdr. Bu i,

gerçekte Allah’a aittir. Esas olan dönüün olmay ve iin kuatlanlaya-

cak ve nihayetsiz bir ekilde art içinde olmasdr. Çünkü varl zorun-

lu olann bir sonu olmad için mümkünlerin de bir sonu yoktur. Allah

sürekli yaratcdr (el-Hallak). Bu hükmün O’ndan ayrlmas, geçerli

deildir. Bir eyin olumsuzlanmas onun olumlanmasyla gerçekleiyor-

sa, olumsuzlanmas imkânszdr.
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Bu kitapta bir önceki bölümde dile getirilen konunun terkiyle ilgili

yaptmz açklamalar, öncekine göre ilave gibidir ve onun bir ksm-

dr. Konuyu özetle anlatyoruz, çünkü kitap uzun açklamaya imkân

vermiyor. Bu bir önceki bölümün fasllarndan biridir ve konuyu özede

açkladk. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

YETM ALTINCI BÖLÜM
Mücahede

Sabah akam ilahn tespih et

Ayakkab hidayet vastasyla taca döner

Arzunla mücadele et, ara verme

Vekiller için dost ol

Mücahid sürekli mücadele edendir

artlar arzular ve nedenlere tutkundur

Tembellie yönelme, çünkü tembellik

Seni örter, hadiseler içinde vasl ol!

Allah sizi baarya erdirsin, bilmelisiniz ki, bu bölümde söze bala-

dmda bana sahih bir rüya gösterildi. Bu rüyada insanlara geçici-ilahi

bir emrin indirilmesi gerektii bildirildi. Onlar, bu emirde sknt, nef-

sanî ve duyusal güçlüklere muhtaçtr. Bana öyle denildi: ‘Her bölüme

küçük harfleri katmay unutma! Bunlarn iba ile üç harfin -d illet

harfleridir- meydana geldiini açklarsn. Söz konusu harfler, uzatma ve

yumuatma harfleridir ve neden ve nedenliden (illet ve malûl) bileiktir.

Küçük harfler hakkndaki konuman ve iaretin dört snfa yöneliktir:

Birincisi, ilah bilgilerin sahibi olan -ki bunlar gerçek bilgilerdir-

âriflerdir. kinci snf, ilahi snrlarda duran vakfe ehlidir (durak ehli).

Bunlar, henüz elde etmedikleri bir hale geçerken birinci ve (lâ) ikinci
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makam arasnda saygy örenmek için duran berzah ehli, ayn zamanda

vuslat ve ünsiyet ehlidir. Vuslat ve ünsiyet ehli de öyledir. Her makam-

da onlara ait dereceler belirlenir. Nitekim vakfe ehli için de bunu açk-

larsn. Böylece sâlik, ii kartrmaz. (Rüyada denilenlerden biri de,

Açklamalarmn) halleri bilinmeyenlere yönelik olmasyd. Bunlar, ta-

nyan fakat tannmayan Melamilerdir. Onlar marifet sahiplerinden ay-

rp kendilerine ait kemali ortaya çkartmalsn. Bunlar, Allah' bilenler-

dir. Bu dört grubun her makamdaki hallerinin izah gerekir. Bunlar

ârifler, Melamiler, ünsiyet ve vuslat dili ve vakfe ve söz ehli olan edip-

lerdir. Sen Allah'n emrinden Allah'n kullarna nasihatle memursun.

‘Din de nasihat demektir: Allah için, Peygamberi için, miislümanlarn

önderleri ve geneli için!’

Vaka’da berzah varidi iini tamamlaynca, uykudan kalktk ve söz-

de, amelde ve halde Allah’n bizi korumasn diledik. Bu vakada ken-

dimle beraber arkadamz Taceddin Abbas bin Amr es-Serrac’ gör-

düm. Arkadam, üç illet harfinin kendilerinden olutuu küçük harfler

hakknda konumam hususunda Hale canibinden beni ikaz ediyordu.

Küçük harflerle ne denmek istendiini ve onlarn çocuklarnn -ki illet

harfleridir- mertebelerinin mahiyetini açklamalyz. Daha önce kitabn

harfler bölümünde ve ikinci bölümde bunlar açklamtk. Rüya nede-

niyle harflerin burada tekrar açklanmas zorunludur.

VASIL

Küçük Harfler ve Çocuklarnn Mertebeleri

Bilmelisin ki, küçük harfler derken üç harekeyi kastederiz: Ötre,

kesre ve fetha. Bunlarn iki hali vardr: ba’ hali ve iba’sz hal. Runlar-

dan biri iba ile nitelendiinde, kendisine ygun bir malülün (nedenli)

varlnn illeti olur. Zamme veya ötre iba edildiinde, ondan malul

vav meydana gelir. Hareke feda ise Elif; kesre ise maiül Ya meydana

gelir. Burada Vav ve Ya’y illet olmakla snrladk, çünkü bu ikisi salk-

lyken de illetle nitelenmeksizin bulunabilir. Elif ise her zaman illetli bu-
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Ilnabilir. Bu nedenle onun öncesi, fethal olabilir ve bu iba’ edilmi bir

fethadr.

Bu harfler ‘illet harfleri’ diye isimlendirilir. Yani, bu illetlerin ne-

denlisi olarak var olmulardr. Böylelikle hükümler, illetlerinin tarznda

ortaya çkar. Bu sayede onlarla kelimeler irab edildii gibi illetleri de

irab edilir. Söz gelii ‘Zeydiin ehûke’ (Zeyd kardeindir) dersin.

‘Zeyd’deki ötrc, dal’in ötresidir ve zammenin ibamdan meydana gel-

mitir. ‘Ehûke5 sözünde zammenin ibandan ise, vav meydana gelmi-

tir. Merfuluk alameti ise, zammeden doan vav harfidir. Böylccc isim,

malul harf kendisiyle var olduu için, ‘mutcll (illetli)
5

diye isimlendirilir.

O da bu harflerden biridir. Bu üç harften bir harfin bulunduu hiçbir

kelime ‘sahili’ diye isimlendirilmez -ki malül olmayan, yani kendisinde

illet harfi bulunmayan demektir-. Söz gelii ‘Raeytü ehâke Zeyden’

(kardein Zeyd’i gördüm) dersin. Zeyd kelimesindeki fetha nasp alame-

tiyle ‘ehâke’ kelimesindeki Elif ise He’nin fethasndan meydana gelmi

nasp alametidir. ‘Merartü bi ehilce Zeydin’ (kardein Zeyd’e rastladm).

‘Zeyd’deld kesre hafz (hafz: kelimenin sonunu T okumak) alametidir.

Ehîkc’deki î de (ya), hafz alametidir. Böylelikle Ya’ya etkiledii harfin

hükmü verilmitir. Kelime bu harflerle illetiendirilmi, babasnm hük-

münü kazanmtr.

Ötrenin -ki reftir- ilahi isimlerden pay el-Alî iken fethann pay er-

Ralunan’dr. Bu nedenle Kuran’da ‘Allah insanlara rahmetinden feth

ederse (açarsa)’ denilir (fetha vc fetih arasnda iliki kurulmaktadr). Fe-

tih, rahmete ait saylmtr. Kesre’nin ilahi isimlerden pay, el-

Miiteal’dir. Bu ilah isimlerin olutaki etkileri malumdur. Nitekim isim-

ler Hak’ta kendi tanmlaryla ayrr vc birbirlerinden farkllar. Bu ko-

nuyu kitabn ikinci bölümünde açkladk ve orada irab harekelerinden

mebnilik harekelerini, diri ve ölü sükûn mertebesini, Nun’un fiilin be

örneinde irab hükmünde illet harflerine katln açklamtk. Bunlar

‘yefalâni, tef alâni, yefalûnc, tefalime vc tefalîne
5

gibi örneklerdir. Ba-

larna gelen amillere göre, bunlarn ispat irap olduu gibi düürülmele-

ri de iraptr.

Malul (illetli), hastalkla nitelenendir. Bu nedenle, kendisinde bu-

lunan hastaln üzüntüsünden çektii skntya kar meakkat ve gay-

ret sahibidir. Çünkü illetten ancak bir malul meydana gelebilir. Bu ne-
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9

denle bu konudaki sözü mücahede bölümünde ele aldk. Mücahede,

yorulmak ve meakkat demektir ki bu nedenle ‘cihat
5
diye isimlendiril-

di. ‘Allah’n dini kolaydr.’ Allah sözünü her nerede söylerse dorudur.

‘Allah size diride bir güçlük yaratmad
’ 147 Baka bir ayette ise

‘
Allah size

kolaylk diler, güçlük istemez’
141

' denilir. Bu nedenle cihadn terkine bir

bölüm ayrdk. Bu bölüm, bundan sonra gelecek* olan mücahedenin

terki hakkndaki yetmi yedinci bölümdür. Çünkü mücahede bir haldir,

amel deildir. Haller verilmi, ameller kazanlmtr. Bu nedenle (Ku-

ran’da) kazanm amel makamna yerletirüdii gibi amel de kazanm

yerine yerletirilmitir. Bir ayette ‘Her nefse ameli ödenir
’'49

denilir. Baka

bir yerde ise ‘kazand (kesb)’
,5i>

denilir. Böylece ayette amel ‘kesb’ diye

isimlendirilmi ve her biri dierinin yerini almtr. Bu nedenle amelle-

rin kazanm olduunu söyledik. Amel sahiplerinin bir ksmnn amelin-

de meakkat varken -mücahede demektir- bir ksm ise meakkatle kar-

lamaz. Dolaysyla mücahedesi olmaz. Amel (herkes için) meakkati

gerektirseydi, gayret bütün amel sahiplerinde ortaya çkard. Bu neden-

le de haller vergi olmutur.

FASIL

Dört Mücahit Snf

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, mücahider ceht, gayret ve

sknt sahipleridir. Bunlar dört snftr: Birinci snf, herhangi bir eyle

smrlanmakszn mücahit olanlardr.
‘

Allah mücahitleri oturanlardan üs-

tün yapt 5131 ayetinde dile getirilen durum budur. kincisi, ‘Allah yolun-

da’ sözüyle snrlanan mücahitlerdir. Bu ise ‘Allah yolunda cihat eder-

ler
’152 ve

‘Onun yolunda cihat
’ 153 ayetinde dile getirilir. Üçüncü snf ise

O’nda cihat edenlerdir. Bu ise, ‘Bizde cihat edenleri yollarmza ulatr-

nz,s4 ayetinde dile getirilir. Burada ‘ulatrmak’, kimde cihat ettiklerini

örenmelerini salarz demektir. Böylelikle bu esnada cihat ederler ya

da etmezler. Dördüncü snf ise, ‘Allah’ta hakkyla cihat edenlerdir .

3)55

Hak onlar -bu snrlama olmakszn- Allah’ta cihat edenlerden ayrr.

Hakkyla cihat,
‘
Allah’tan hakkyla saknanlar’ 156 ve

‘

Kitab hakkyla oku-
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yanlar
’ 157

ayetinde belirtilen ‘hakkyla’ ifadesine benzer ki bu, dördüncü

mertebedir.

Bu miicahede, yükümlülüe elik eden makamlardandr. Binaena-

leyh yükümlülük sürdükçe, mücahede de sürer. Yükümlülüün hükmü

kalktnda mücahede de kalkar. Bu nedenle Allah yükümlülerden mu-

bah snfyla güçlüü kaldrd. Bunun nedeni, üzerinde yaratlm ol-

duklar ilahi suretin onlarda efaat etmesidir. lahi suret, engel tanmaz

ve kendisine benzeyenin engellendiini gördüünde, ondan engelin

kaldrlmasn ister. Bunun üzerine ‘Ahirette buna ulaacaktr’ denilir.

Suret ise öyle der: ‘Ahirettcki durumun dünya hayatnda da bir hükmü

olmaldr ki, benim efaatimin kabulüyle sevineyim. Çünkü sen öyle

dedin:
‘Dünya ve ahirette onlar müjdeknmitir.”5* Bu suret, benim dola-

tm yer ve baknm dütüü yerdir. Onun yasakla karlatn gö-

rünce, onda bir krklk buluyor ve inayetimin eserini oda göremiyo-

rum. Bununla birlikte o benim suretime göre yaratlmtr. Halbuki ba-

na yasak konulmaz!’ Bunun üzerine Allah beeri suret için ‘mubah’ ala-

nn belirledi. lahi suret, insana mubahta eylem yaparken bakar. Mu-

bah dünya hayatnda nefsin en üstün halidir. Çünkü mubah, engelle-

menin bulunmad ahiret hayatnn bir parçasdr. Nefs mubahtan

mekruh veya menduba yöneldiinde ise, suret yükümlüden ksmen yüz

çevirir. Bu esnada ksmen insani surete baksa bile, bir yönüyle ondan

uzaklar. Nefs mubahtan harama ya da bir vacibi yapmaya yöneldiin-

de ise, suret perde çeker ve bütünüyle yükümlüden yüz çevirir. Ameli

insana teklif eden ya da yasaklayan -ki Allah’tr- kulu bu esnada gördü-

ünde, kendisine vacip kld eyi vacip klar. Hakk’n kendine bir eyi

zorunlu klmas ‘Nefsine rahmeti yazd’ 159 ve ‘Müminlere yardm üzerimiz-

de haktr
’160

gibi ayetlerinde dile getirilir. Böylelikle perde kalkar: Artk

iki suretten her biri, hükümlerin bütün hallerinde dierini görür.

Dostum, balanz! Allah kullarna kar ne kadar lütufkâr ve mer-

hametlidir: Zorunluluk hükmünde kendisini onlara ortak yapm, on-

lardan zorunluluu düürmemi, bu hükümde kendisini de onlara kat-

mtr. Çünkü kullar bu hükmü balangçta kazanmt. Bu hükmü kul-

lardan kaldrsayd, onlarn nezdinde Hakkin kendisine kullarm kataca-

bir makam bulunmazd. Yani, biz size tattrdmz eyi tattk! te
bu, ilahi hüküm ve tenezzüldeki inceliin son kertesidir. Allah kazanlan

bilgide de kullarna tenezzül etmitir. Çünkü onlarn bilgisi kazanlm-
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tr. öyle der: 'Öreninceye kadar sizi deneyeceiz.

’

161
Allah, alimdir ve

böylelikle kullaryla ünsyet etmitir. Burada, Allah’ bilmeyenlerin bir

sözünü duyanlarn kendisine kar destek bulaca bir iman hükmü var-

dr. Bu ise onlarn ‘Allah nicelleri bilmez’ sözleridir. Onlar, bu sözle Al-

lah’ tenzih etmek istemilerdir. Bu konu, kef ilahi bilginin bilinenlere

ilime tarzn ortaya çkartmad sürece, aklla tam olarak kavrananla-

yacak bir meseledir. Ayrca bu meselenin bilinmesi, Hak için geçmi ve

gelecein olmadnn kef yoluyla örenilmesine baldr. Hakic’n

imdiki an, sürekli ve daimidir. O’nun için ‘an’, imdi olmayp sonra

olan ya da olduktan sonra sona eren bir tarzda degüdir. Bazen Allah bu

gücü diledii kullarna da verebilir. Ondan bir esinti (nefha) Hz. Mu-
hammed’de ortaya çkm, bu sayede Peygamber, öncekilerin ve sonra-

kilerin bilgisini örenmitir. Baka bir ifadeyle geçmi ve gelecei ö
renmitir. Bilinenler Hz. Peygamber için ‘imdi’ mertebesinde toplan-

mam olsayd, onlar bilme özellii kazanamazd. Allah’n doru bir

bilgiyle tikelleri bildii ve tikeli bilmeyi Halck’n mertebesinden olum-

suzlayarak tenzihi hedefleyenin bundan habersiz kald buradan öre-

nilir.

Mücahede, nefsi bedensel güçlüklere zorlamaktr. Bu güçlük, miza-

ca bir zayflk ve bitkinlik verir. Nitekim riyazet de, nefsin ahlâkn s-

kntya kadanmaya zorlayarak güzelletirmek demektir. Söz konusu s-

knt rz ve bedenin duda bedenin hareketin bulunmad konularla

ilgilidir. Sonra, dince övülmü olan bu bedeni harekederin bir ksm
genel anlamda Allah yolundaki harekederdir. Bunlar, meru bütün ha-

yr ve iyilik türleridir. Onlarn bir ksmnda ‘mücahede’ diye isimlendiri-

len meakkat varken bir ksmnda meakkar yoktur. Dolaysyla bu is-

min hükmü onlardan kalkar. Bu bölüm, meakkatin bulunduu harc-

kederle ilgilidir ve bu nedenle onu ‘mücahede bölümü’ diye isimlendir-

dik. Meakkatin en büyüüne baktk, Allah yolunda can vermekten -ki

O’nun yolunda savamak demektir- daha büyük bir meakkat bulama-

dk. Allah bu uurda ölenleri ‘rzklanan diriler’ diye niteleyerek onlara

ölü demeyi yasaklam, duyunun kaybolmas ve nefeslerinin olmay
nedenyde görünüteki ortaklktan harekede onlar ölülere katanlar bü-

gsz saymtr.

Bu, kyas geçersizletiren en güçlü kanttr. Çünkü Allah yolunda

katiedilen nücahiderin öldüüne inananlar, Allah yolunun dndaki bir
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sebeple öldürülenlere -aradaki ortak illet nedeniyle- kyaslayarak böyle

düünmülerdir. Onlar, her ikisinin nefes ve canllk hareketi olmaks-

zn, ayn tarzda öldürülmü olduunu düünürler. ehitler kendilerine

yaplmak istenilen organlarn kesilmesi, derilerinin böceklenmesi ve

parçalanmas gibi eylemlerden ya da vahi kularn yemesi, bedenlerinin

çürüme ve bozulmaya yüz tutmas. gibi fiillerden kendilerini koruya-

maz. Bunun üzerine kyas yapm ve fakat kyasta yanlmlardr. Bun-

dan daha açk bir kyas olmad gibi bundan güçlü bir illet de yoktur.

Bütün bunlara ramen, Allah onlar yalanlayarak öyle demitir: ‘Benim

yolumda öldürülen kimsenin durumu benim yolumdan baka bir yerde

öldürülenle bir deildir.’
1

Allah yolunda öldürülenleri ölüler saymaynz.

Onlar diridir, Rabterinin katnda mhlanrlar. Sevinmi bir halde.’
162 Bu

nedenle onlara öyle der: Allah yolunda öldürülenler hakknda verdii-

niz hüküm, bilgi deil, dolaysyla doru da deildir. Doru olmaynca,

ona göre hüküm vermek caiz deildir. Çünkü biz Allah’n o bilginin

bilgi olmadm bildirdiini biliyoruz. Sonra öyle der:
‘

Allah yolunda

öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar dindir, siz farkna varamazsnz .

,,M

Allah kyasn verdii bilgiyi yok saymtr. Açld, kukusuzluu, ne-

denlerinin çokluu vc kendisiyle öldürülen dier insanlar bir araya ge-

tiren illetlerin fazlalna ramen bu kyasn durumu böyleyse -ki o Al-

lah’n bildirmesiyle bâtl bir kyastr- fakihlerin olaylar, aklclarn Allah’

bilmede görünenden hareketle (görünmeyen hakknda) yaptklar kyas-

lan nasl olabilir ki? Heyhat! Allah doru söylemi, dierleri yalan söy-

lemitir.
‘

Benzen olmayana 5,64 eyann benzedii kimse benzemez.

Can vermek nefslerc ar gelir ve bu nedenle ‘cihat’ diye isimlendi-

rilmitir. ki tür nefs vardr: Birincisi dünya hayatyla ülfet ettii için

onu arzulayan nefttir. Böyle bir nefs, dünya hayatndan ayrlmak iste-

mez ve bu ona ar gelir. Dier nefs ise, itaatlerini ve Hakk’a yaklat-

ran davranlar daha çok yapmak, Allah hakkndaki. bilgi edinmek ve

her nefes yükselmek için dünya hayatm arzular. Böyle bir nefse de

dünya hayatndan ayrlmak güç gelir. Bu nedenle iki grup hakknda da

(bu mücadele) ‘cihat
5

diye isimlendirilmitir.

‘Allah yolunda’ cihat edenlere gelirsek Allah yolu, Allah’a gidenle-

rin yoludur. Baka bir ifadeyle, ilah olmas bakmndan O’na ulamak-

tr. Öyleyse bu, âlemin ve ondaki hükümlerin ortaya çkt mertebeyi

örenmek için gayret etmektir. Yaratklar yeryüzüne ondan meydana



Doksan ikinci Ksra 113

gelir. Mücahitlerin bu grub, bu yollarda yolcunun yolda karlat
korkutucu eylerle karlar. Çünkü yolcu bu yolda yürürken canndan

veya malndan olabilir, çocuklarn yetim brakabilir, alt eylerden

yoksun kalabilir. Allah öyle buyurur: ‘Mallarnzla ve canlarnzla Allah

yolunda cihat ediniz.’
161' Baka bir ayette ise ‘Allah yolunda savarlar, öl-

dürür ve öldürülürler .

,lM Allah böyle bir eyin kullara güç geleceini bi-

lir, çünkü nefs ve mallarn -Hak da bunu onaylamtr ve O her zaman

doru söyler- kendilerine ait olduunu iddia ederler. Bu nedenle mal vc

canlarnn satn alnmasn öne geçirerek ellerini onlardan çekmelerini

istemitir. Bu durumda müteri, satn ald eyde diledii ekilde tasar-

ruf eder. Satc mal sevse bile, müterinin verdii bedel sattndan da-

ha sevimli gelir. Bu nedenle Allah
cMüminlerden nefslerini ve mallarm

satn ald" 67 buyurur. Bundan sonra Allah müminlere savamay emret-

mitir. Artk bu onlara kolay gelir. Boylece onlar Ödünç alnm canlarla

cihat ederler ki cisimlerle var olan hayvani nefsleri kastediyoruz. Mallar

da ödünçtür.

Öyleyse onlar, ödünç bir hayvan ile ve bakasnn malyla yolculuk

yapan kimseye benzer. Onu ödünç verdiinde, sahibinin çektii güçlük

ortadan kalkar. Hayvan yok olsa veya mal telef olsa bile, bir sknt çe-

kilmez ve sahibinin kalbi rahattr. Bu durumda geride ancak -mümin

ise- bu binek hayvannn çektii sknt kalr. Bu sknt ise, uzun me-

akkat ve yolun yorucu olmasndan kaynaklanr. Dümanla savarken

ise kaçma, yaralanma, okla öldürülme ve klçla boynun vurulmas gibi

skntlarla karlalr. nsan doal bir efkate sahip yaratlmtr, dolay-

syla -sahibi olmas bakmndan deil- canl olmas bakmndan binei-

ne kar efkatlidir. Çünkü bu binei ödünç verenin onun yok edilmesi-

ni istediini bilir ve bu da ona sevimli gelir. Dolaysyla insanda geride

kalan, ancak doal efkattir.

Öyleyse Hakk’n bu ayette satn ald nefsler, hayvan nefislerdir ve

onlar düünen-mümin nefsierden satn almtr. O halde, diiünen-

mimin nefsler, Hakk’n kendilerini satn ald hayvani nefslerin sahibi

olan satclardr. Söz konusu nefslerin öldürülmesi helaldir ve bunlar

imann yeri deildir. mann yeri, düünen ncfslerdir. Hak övlc der:

‘müminlerden satn ald. 5 Bunlar, imanla nitelenen düünen nefslerdir.

‘Nefslerini.
3 Bunlar ise, o nefslerin maddi binekleri ve onlar savaa ve

cihada çkartan nefslerdir. Öyleyse müminin nefsi yoktur. Dolaysyla
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onun nefsine dönük efkati, her canlya kar düünen nefste bulunan

zâti efkatten baka bir ey deildir.

Allah’n ‘kendi yolunda’ ya da ‘kendisinde’ ya da ‘hakkyla cihat
5

gi-

bi belli bir nitelikle snrlamad mücahitlere gelirsek, onlar Allah ile

cihat edenlerdir ve Allah’n snrlanma nitelii yoktur. Onlarn cihad

her eydedir. Binaenaleyh söz konusu olan, genel cihattr. Cihadn bu

makamdaki kiiye nispeti -ki meakkat demektir- Allah’n onu mücahit

diye isimlendirmesinden kaynaklanr. Allah onun neyde cihat edeceini

belirlememitir. Bu, eyada kaza ve kaderin hükmüdür. Bunda hakkn-

da verilen hükme kar bir isteksizlik ortaya çkar. Hak, kuluna olan

inayeti nedeniyle, onun gecikmesini istemez. Allah bu makamda öyle

der: ‘Mümin kulumun cann alrken hariç, yaptm hiçbir eyde te-

reddüde dümedim. O ölümü sevmez, ben ise gecikmesini istemem.

Bana kavumas ise zorunludur.’ Allah, ilahi bilgi bunu takdir ettii için

ölümün zorunlu olduunu söylemektedir. Böylelikle Allah, onun cann

mutlak bir mücahededen alr. Bu ise, slcnn veya baka bir eyle snr-

lanmayan mücahcdcdir. Fakat Allah’n ‘tereddüt’ ile dikkat çektii ey,

mücahede hükmüne uygun bir hükme delildir. Allah bu ifadeyi iin

kendiliinde bulunduu durumu bildirmek için getirdi. Allah kullarna

öretendir ve bu durum u ayette dile getirildi:. ‘Bilgi verilenler demitir

ki
>IM Onlara bilgi veren, er-Rahman isminden Allah’tr. Bu öretimi

hakknda öyle eler: ‘nsana bilmediini öretti.*'69

Allah kendilerini isimlendirdii gibi, kullarn arasndan snrlanma-

yan mücahitler, d varlklar kendilerinde ortaya çkan fiillerinde tered-

düt edenlerdir. Tereddüt ununla ilgilidir: Bu fiilleri Allah’a m nispet

edeceklerdir? Halbuki fiillerin içinde Hakk’a kar saygnn ve O’nu

tenzihin gerei olarak Allah’a nispet edilemeyecek fiiller vardr. Nitekim

Allah öyle der: ‘Allah münezzehtir I
" 70 Yoksa onlar kendilerine mi nis-

pet edeceklerdir? Halbuki bunlarn içinde Allah karsndaki saygnn

gerei olarak gerçek bir ekilde Allah’a nispet edilecek fiiller vardr. Bu

durumda Allah’n öyle dediini görürler: ‘Attnda sen atmadm. n7] Bu-

rada Allah .
olumsuzlan!, sonra olumsuzladm ispat etmi ve sonra

‘fakat Allah atf
’ 172 demitir. Böylelikle olumlamay iki olumsuzlama ara-

sna yerletirmi, bu ise tek olumlamadan güçlü olmutur. Çünkü o,

olmlanan ihata eder. Sonra ayn ayette öyle der: ‘Müminleri snamak

için .’ 175 Buradan unu anladk: Allah, ayette dile getirdii atma fiilinin
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olumsuzlanmas ya da olumianmas konusunda müminleri serbest b-

rakm, bunu "güzel bir imtihan’ yapmtr. Kul kendisinden atma ey-

lemini olumsuzlarsa isabet edecei gibi olumlarsa yine isabet edecektir.

Geride hangi isabetin kula layk olduunu örenmek kalmtr. Bununla

birlikte, hepsi ‘güzeldir.’ te bu hayret konusudur ve Allah onu bir s-

nanma, yani snanma yeri diye isimlendirmitir. Peki, Allah’n murad

olan gerçee kim ulaacaktr? Bu dorulardan ya da hükümlerden han-

gisini Allah kastetmitir: Olumsuzlamay m olumlamay m? Bun bi-

len kimse, Allah nezdinde bilmeyenlerden daha üstündür. Söz konusu

kimseler Allah'n ‘buyuk bir ödülle oturanlardan ustun yaptn7‘
i mücahit-

lerdir. Oturanlar bu aratrmay yapmayanlardr. Allah’n yücelttii e-

yin kadri ölçülemez.
‘

O'rdan derecelerdir .

7175 Hak ‘Allah yolunda cihad

edenler’ ile ilgili ifadesinde olduu gibi bu dereceleri tek bir derece

yapmamtr. Allah yolunda cihat edenler için ise tek bir derece yapm,
ayetin devamnda bunlara ekleme yapmtr. •

Mücahiderin iki snfn zikretmi olduk. Üçüncü snf ise "Allah'ta

hakkyla cihat edenlerdir (cihadnn hakkyla).’
176 ‘Cihadnn’ kelimesindeki

zamir Allah’a döner. Bunun anlam, cihat ederken Hakk’n niteliiyle

nitelenirler demektir. Nitekim bunu Hakk’n tereddüdü konusunda

açklamtk. Baka bir ifadeyle onlar, Allah’tan bakasn görmez ve ci-

hat O’nda gerçeklemitir. Allah’tan bakas ise, Allah’taki cihadn key-

fiyetini bilemez. Bu cihad Allah’a havale ettiklerinde ise -ki bu ‘cihad-

nn hakkyla’ sözüdür- cihad zamir ifadesiyle kendisine izafe eder. Bu

durumda cihat eden -onlar deil- Allah’tr. Bununla beraber onlar, eser-,

lerin ortaya çkt yerdir. Onlar mücahittir, mücahit deillerdir. Allah

Musa’ya öyle der: ‘Bana hakkyla ükret!’ Musa, ‘Buna kim güç yetire-

bilir ki?’ diye sorunca Allah, ‘Nimeti benden bildiinde hakkyla ük-

retmi olursun’ demitir. Hadisi bn Mace es-Sünen’inde aktarr.
'l

Öyleyse zevk, kef ya da müahede yoluyla -inanç ve hal, hatta ma-

kam ve doru bilgiye dayanarak deil- Allah’a izafe ettiin her amele

hakkn vermi olursun, çünkü o ameli sahibinden bilmisindir. Böyle

bir davran her ne zaman ortaya çkarsa, onun açklamas, Allah’n

Peygamber’ini diliyle yapt açklamadr. Peygamber de bize o açk-

lamay tebli etmitir. te bu Allah’a ulatran, kolay, açk, bilinebilen

ve yeterli bir açklamadr. Onda bir erilik veya bozukluk göremezsin.
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Dördüncü snf ise Allah’n, haklarnda ‘Bizde cihat edenleri, yollar-

mza ulatracaz ’ 177
dedikleridir. Bunlarn hakknda Allah

‘
Yollara uy-

maynz, O’nun yolundan ayrlrsnz" 78 demitir. Mutluluun bulunduu

yolu kastetmektedir. Aksi halde her yol Allah’a çkar, çünkü her yol Al-

lah’a çkar ve herkes O’na döner. Fakat O’na dönen herkes, mutlu de-

ildir. Mutluluk yolu, baka bir ey deil, meru yoldur. Bütün yollarn

gayesi, balangçta Allah’a ular. Rahman ise, sonuçta hepsini üstlenir.

Bu durumda Rahman’n hükmü bekasnn nihayeti olmayan bu yollar-

da ebediyete kadar sürer. Bu garip bir meseledir. Bunu kef ile örenen

az, buna inanan ise daha da azdr.

Cihadn sebebi, kendileriyle savamamz ve cihat etmemiz emredi-

lenlerden ortaya çkan bir takm fiillerdir. Bu fiiller ise, Allah’n fiilleri-

dir. Öyleyse -dümanda deil- Allah’ta savam oluruz. Çünkü onlar

(gerçekte Allah’a ait) bu fiiller nedeniyle düman olmulardr. Biz

O’da cihat edip bize
‘

yollarmza ulatruçaz"™ ayetinde belirttii gibi

gerçei açkladnda, baka bir ifadeyle bize yollarn açklayp onlara

girdiimizde,
L

balca’ olarak cihar ettiimizi görürüz. Bu nedenle bizden

ortaya çkan eylem nedeniyle balanma dileriz. Bu yollardan birisi de,

bizdeki failin -biz deil- O olduunu müahede etmektir. Bu nedenle

Allah’tan balanma dileriz. Yani, naho gördüü bir amelin ortaya

çkt bir yer olmamay O’ndan dileriz. Yarlkta Allah’tan bakasnn

olmad sabittir. Öyleyse O’ndan baka cihat eden de yoktur. Bizi yol-

larna ulatrmam olsayd, bunu bilemezdik. Bu nedenle ayet
‘
Allah ih-

san sahipleriyle beraberdir,m diye tamamlanmtr. hsan ise, Alah’ gö-

rür gibi ibadet etmektir. Onu görünce, cihadn O’nda O’nunla olduu-

nu örenirsin.

Böylccc sana mücahede ehlinin -ki mücahitlerdir- hallerini açkla-

dk. Konunun ayrntlar hakknda konumak sözü uzatrd. Her konu-

nun gerektirdii ayrntlar açklamaya kalksaydk, ömür yetmezdi. Do-

laysyla her halükârda özetlemek gerekir. Bu nedenle her bölümden

ana konular mesabesindeki hususlar vermekle yetiniyoruz. Her ana

(bölüm), Âdemoullar için anneleri Havva gibidir. Allah bize ‘ilahi ya-

zy’ vermi olsayd, bu kitabn içerdii her hususu yeterli bir ekilde tek

bir sayfada bile yazabilirdik. Nitekim Hz. Peygamber bir gün elinde

ilahi yazyla yazlm ve hiçbir yaratlmn katksnn bulunmad ila

kitap olduu halde gelmi. Sa elinde bulunan birinci kitapta yaratln
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balangcndan kyamet vaktine kadar cennetliklerin isimlerinin, babala-

rnn, airederinin ve kabilelerinin isimlerinin bulunduunu söylemi.

Dierinde ise ayn üslupta bedbahtlarn isimleri vard. Hz. Peygam-

berin elindeki kitap bilinen tarzda bir kitap olsayd, sayfalarn bir ehir

sdramazd. Böyle bir ey bizim admza gerçekleseydi, onu hemen

ortaya çkartrdk. Biz de o yazy gördük. Bu yaz, (baka bir hadiste

geçen) duvar üstündeki cennet ve cehennem veya aynadaki gök eklin-

deydi.

imdi, böyle bir nitelikteki mücahedenin mertebe ve menzilleri

olan makamlarn zikredelim. Bu makamlara ehli -ki onlarn ehli Mela-

milerdir- yerleir.

Melamiler iki ksmdr: Birincisi bir snrda duran edep ehli, dieri

ise iinsiyet ve vuslat ehlidir. Bu bölümde ariflere ait ksmlar da zikre-

deceiz. Onlar da iki ksmdr: Bir smrda duran edepli arifler, dieri ise

ünsiyet ve vuslat ehli ariflerdir. Bu taksim, bütün makamlarda geçerli-

dir. Snrda duran edepli ksmndan Melamilere ait ey, elli üç derece-

dir. Burada dereceleri zikretmeye döndük, çünkü Allah’n onlarn üs-

tünlüklerini dereceyle zikrettiini duyduk. Biz de Allah’n sözüne uyduk

ki, uygun olan da budur. Ünsiyet ve vuslat ehli melamilerin bu derece-

den pay ise dört yüz elli üç derecedir. Ünsiyet ve vuslat ehli ariflerin

pay ise dört yüz seksen dört derecedir. Snrlarda duran edep ehli

ariflerin pay ise seksen dokuz derecedir. Onunla ilahi isimlerin arasmda

ise on derece vardr.

YETM YEDNC BÖLÜM
Mücahedenin Terki

Cihat etme, çünkü kavga eden

Kendisinde cihat ettiinin ayndr
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Savatn bir ise

Hangi akl onu raz eder veya seçer

Acaba ortak varlk sahibi midir?

Bilgiyle onu.görür ya da olumsuzlarsn

Aslda olumsuz olan nasl olumlarsn

O olumsuzluktur, bu ona yeter

(Cihadn yerlerini zikreden ayetlerde geçen) Allah’ta, yolunda,

O’nda, Allah yolunda cihat eden kii, Allah’n kendisini ulatrd yolu

örenip bu yol ona açklandnda, Allah’tan bakasnn cihat etmedii-

ni görür. Bu müahede sahibi utanr ve mertebenin gereiyle cihad b-

rakr. Cihat eden Allah Teala’dr ve O, skntyla nitelenmeyelerdendir.

Çünkü bundan daha büyüü hakknda öyle der: ‘Bize bir sknt ula-

madk' Baka bir ayette ise 'O yaratmay yenileyendir, sonra onu tekrar-

lar, bu ise daha kolaydr,lB? der. Bu kolaylk ise, balangçtaki bir güçlük-

ten deildir. B nedenle sözün terimsel olarak anlalmas zayf bir yo-

rumdur, çünkü bu, her balamda geçerli deildir. Kuran ise, bunu Al-

.

lah ile ilikilendirmitir. Nitekim bu söz sahibi de onu görür. Hz. Pey-

gamber Allah’n kullarndan birisi onunla nitelendiinde Allah’n izzeti-

ni tazimi brakmtr. Örnek olarak ‘Yükünü ekitti ve yüz çevirdi, ona bir

ama geldi diye
m3

ayetini verebiliriz. Hz. Peygamber güzele yormay se-

verdi. Onun Hakk’a davet ve ayederi ortaya koymak için gönderilmesi,

görme özelliine sahip kimselere göstermekle gerçekleebilirdi. Bir âmâ

geldiinde, gönderildii kimselerin -görenler- hakikaderi onun adna

ayaa kalkm, bu nedenle (âmâ’dan) yüz çevirmi ve arkasm dönmü-

tü. Çünkü Peygamber böyle birine gönderilmemiti. te Hz. Peygam-

ber meseleye böyle bakard. Allah onu bu meseleyi bildii için azarla-

mad. Onu azarlamasnn nedeni. Ününü Mektum ve benzerlerinin

kalbini onarmaku. Çünkü onlar Peygamberin gördüünden habersizdi.

Allah ise, onlar karsnda sabretmesini emrederek öyle demitir: ‘Sa-

buk akam rzasn umarak Rablerine dua edenlerle birlikte sabret?*
1

Kurey kabilesinin büyükleri ve cahiliye toplumunn önde gelenleri,

Habbab b. Eret, Bilal vb. yoksul ve köleler ile Hz. Pcygamber’in nez-

dinde ayn mecliste bulunmaktan rahatsz olmu, Peygamber de onlarn

talebine olumlu yant vermiti. Bu balamda zahir dili öyle der: Pey-
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gamber onlar slam’a sndrmak için böyle yapmt. Çünkü onlardan

birinin müslüman olmasyla -kavminde itaat edilen biri olduu için-

pek çok kimse müslüman olacakt. Hakikat dili ise bu tavr Hz. Pey-

gamberin Hak’tan bakasn görmedii eklinde dile getirir. Allah’a ait

olabilecek bir nitelik gördüünde onu yüceltir, onunla birlikte bakasn

görmez ve onun için ayaa kalkar, ona hakkn verir. Söz konusu nitelik

izzet, büyüklük ve istinadr. Bu nedenle Rabbi ona ‘istina edene gelin-

ce’
l*s demiti. Burada istifa! babyla onu dikkatini çekmitir. ‘Sen

onunla ilgilenirsin.’ Allah Hz. Peygamber’in kimle ilgilendiini bilir ve

ona öyle der:
cSen gördüün her yerde benim niteliimi yüceltiyorsan

-bunun nedeni beni görmenin sana balan gelmesidir- ben sana yaratk-

larda snrlanm bir halde onu görmemeyi emrediyorum.’ Bu ise Pey-

gamber’in, ‘Beni Allah terbiye etti, ne güzel terbiye etti’ hadisinde dile

getirilmitir. Bu da, onun terbiyesinin bir yönüydü.

Allah Resulü bu köleleri gördüünde öyle derdi: ‘Haklarnda

Rabbimin beni azarlad kimseler, merhaba!’ Onlar, Peygamber’in ya-

nnda otursalar, onlarla birlikte oturur, onlar kalkmadan ve ayrlmadan

kalkmaz ve ayrlmazd. Çünkü Allah, ‘Nefsini sabra zorla’ demiti. On-

lar da Peygamber’in böyle davrandn ye Peygamber’in bir takm ey-

leri yapmak zorunda olduunu bildikleri için, kolaylk gösterirler ve ya-

nnda az kalrlar, Peygamber de kendi iine ayrlsn diye ayrlrlard. Hz.

Peygamber, doru-ilahi müahedenin bulunduu bir ii, krk kalpleri

gözetmek için brakmt. ‘Çünkü Allah krk kalplerle beraberdir.’ Bu

beraberlik, görünmezdir; iman onu kabul ederken, görme kendisini

olumsuzlar. Allah kibirlilerin yannda ise görünür ekilde bulunur. Bu

ise, görmenin olumlad, imann reddettii bir durumdur. Böylelikle

Allah Peygamberini görmekten imana tam, kibirli izzet sahiplerin-

deki tecellisinin ‘dünya hayatnn süsünün’ bir tezahürü olduunu ona

bildirmitir. Öyleyse bu bize deil, diinya hayatna ait bir süstür. Bize

ait olan süs, dünya hayatyla smrlanmakszm Allah’n süsüdür. Bir e-

yin falanca için süs olmas, ayn eyin filanca için de süs olmasn gerek-

tirmez.

nsanlarn bir ksm sadece Allah’n süsünü görürken bir ksm
dünya hayatnn süsünü -Allah’n süsü olmas yönünden deil- görür.

Bu süs bize deil dünyaya aittir. Biz o süsü -bizim için ziynet olmasa

bile- dünyaya ait görürüz. nsanlarn bir ksm ise kendilerinin ve yara-
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tklarn amelinde eytann süslemesini görür. Bu durum, ‘eytan onlara

amellerini güzel göstermi w onlar yolundan alkoymutur, onlar basiretli

idiler
’ 1 "6 ayetinde dile getirilir. Onlar, bir bilgi üzerinde sapanlardr. Al-

lah ehli ise onu Allah’n eytan için olan bir ziyneti olarak görür, çünkü

onun amelidir, insanlarn bir ksmna ise ‘ameli güzel gösterilmitir.’

Fakat onu kimin süslediim bilemezler. Bu süslemenin konusu övgü

müdür, yergi midir? Burada kuku vardr. Söz gelii ayakkabs, elbisesi

güzel bir adam görürsün, bilemezsin ki acaba bu adam dünya hayatnn

süsünü seven biri midir, yoksa
‘
her mecliste ziynetinizi yannza alnz"*7

ayetinde belirtildii gibi Allah için güzelleen bir adam mdr?

Hz. Peygamber bir adama öyle demi: ‘Ben ayakkabmn ve elbi-

semin güzel olmasn severim. Allah güzeldir ve güzeli sever’. Bu ada-

mn durumunda bir belirsizlik ortaya çkar ve bu süslemenin kime nis-

pet edileceini bilemez? Bir ahsn söyle dedii duyulur: ‘Hamd âlemle-

rin Rabbi Allah’adr’. Bilemezsin ki, okuyan ya da zikreden insan, Ku-

ran okurken mi bunu söylemitir? Çünkü söz birdir ve görülür. Niyet

ise görünmez. En dorusu, süslenen kii hakknda iyimserliktir. Müs-

lümanlar hakknda kötü zandan uzak durmakla memursun. Bu nedenle

Hz. Peygamber itikafrayken ei Safiye’yi uurlamak için kalktnda

oradan geçen iki adama söyledii (‘Bu benim eim Safiye’dir’) sözünü

yorumlarken ‘eytann damarlarnzda dolamasndan korktum’ demi-

ti. Peygamber sadece ‘ehli’ hakknda kötü zanda bulunmunr ki o ey-

tandr. Kuran’daki bir kelimeyi söyleyen bir insan duyunca, tpk

‘Hamd âlemlerin rabbi Allah'adr,m ifadesini duyan hakknda dediimiz

gibi, onu Kuran ayeti gibi dinlemelisin. Okuyan bunu böyle okumasa

bile, sen öyle yapmalsn. Böyle yaptnda Kuran’ dinleyenin sevabn

alrsn. Bu yiicc bir müahededir. Bunu tadan az bulursun, halbuki o

kolaydr ve yalandr! Hiçbir güçlüü yoktur.

‘Amelinin kötülüü kendisine süslenen kimseyi gördün mü’ 189
ayetine

gelirsek, burada ‘amelinin kötülüü
’ 190

ifadesinde -Kuran kendisini zik-

retmese bile- onu süsleyeni örenirsin. Bununla birlikte, yoruma açk

olmaktan kurtulamaz. Çünkü Kuran böyle durumlarda öyle der:
‘On-

lara amellerini süsledik, onlar kördür."
91 Burada kendisini ifade etmek

üzere çoul zamir (biz) gelmi ve bu süslemeyle hayreti onlara nispet

etmitir. Allah böyle bir durumdaki insana süslemenin kime ait oldu-

unu kefinde açklamazsa, onu belirlemeksizin murad üzere biralar.
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Onun ödülü, bizce bilinmeksizin Allah’a kalr. Bu ödül Allah nezdinde

belli olsa bile, Allah nezdinde de bize nispetle belli deildir. Binaena-

leyh Allah iki farkl nispetle belli ve belirsiz olarak onu bilir. Bunu anla!

Doksan ikinci ksm sona erdi, onu ‘Halvet’ hakkndaki yetmi se-

kizinci bölüm ile doksan üçüncü ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN ÜÇÜNCÜ KISMI

I

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Advla

YETM SEKZNC BÖLÜM
Halvet

Arzuladm ile halvet oldum, deildi bizden bakas

Benden baka olsayd, halvet mümkün olmazd

Nefsim salamlatrnca teklik artlarn

Yaratklarn nejsleri halvetin kullarna iliir

Nefsinde kendisinden bakas olmazsa

Onu var edene kar cömert davranr

Allah seni ve bizi baarya erdirsin, bilmelisin ki, halvetin eriattaki

dayana, ‘Beni içinden zikredeni içimden zikrederim, bir toplulukta

zikredeni ise daha hayrl bir toplulukta zikrederim’ anlamndaki kutsi

hadistir. Bu kutsi hadis, halvet ve topluluu (celvet) içeren sahih-kutsi

bir hadistir. Halvetin asl, âlemin kendisinden var olduu boluktur.

Halvet eden ve bulamayan kimse, halvet etmedi

Halvet, hükmü bela olan bir yoldur.
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Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah vard ve O’nunla birlikte

hiçbir ey yoktu.’ Hz. Peygamber’e, ‘Yaratklar yaratmazdan önce

Rabbimiz neredeydi’ diye soruldu, ‘Altnda ve üstünde hava bulunma-

yan Amâ’da idi’ diye cevap verdi. Sonra âlemi yaratm, hükmünü ver-

mi ve eyann yaratln bitirmitir. ‘0 her gün bir itedir.’
192 Sonra e-

yay (yaratmay) bitirecek, sonra da menzilleri sonsuza dek ehliyle dol-

duracaktr.

Halvet (yalnzlk), makamlarn en üstünüdür. O, insann imar etti-

i ve zâtyla doldurduu bir menzildir. Dolaysyla halvette bakasna

yer kalmaz! Halvetin insanla ve insann halvetle ilikisi, Hakk’u kendi-

sini sdran kulun kalbiyle ilikisine benzer. Böyle bir kalpte herhangi

bir ekilde baka bir yaratlm bulunduunda Plak oraya giremez. Bu

durumda kalp, bütün yaratklardan boalm olur. Kalp ne zaman bü-

tün yaratklardan boalr, Hak özü gerei onda ortaya çkar. Kalbin

Hak karsndaki durumu, kalbin O’nun suretine göre olmas ve baka-

sn sdrmaydr.

Âlemde halvetin dayana, âlemin kendisini doldurduu boluktur.

lk dolan ey Heba’dr. O, özü gerei boluu dolduran karanlk cev-

herdir. Hale, en-Nur ismiyle tecelli eder, bu nur ile o cevher boyanr,

artk karanlk -ki yokluk demektir- adm* yitirmi, böylelikle varlk ile ni-

telenmitir. Bu durumda, kendisiyle boyanan nur özii gerei ortaya

çkmtr. Onun nur ile ortaya çkmas ise, insan suretiyle olur. Bu ne-

denle Allah ehli onu ‘büyük insan
1

,
özetini ise ‘küçük insan’ diye isim-

lendirmitir. Çünkü o, Allah’n kendisine büyük âlemin tüm hakikatle-

rini yerletirdii varlktr. Böylelikle insan, hacminin küçüldüüne ra-

men âlemin suretine göre; âlem ise Hakk’n suretine göre ortaya çkt.

Binaenaleyh insan Ilakk’n suretine göre var oldu. Bu ise ‘Allah Âdem’i

kendi suretine göre yaratt’ hadisinde belirtilen durumdur. ortaya

koyduumuz gibi olunca Allah öyle buyurdu:
‘

Göklerin ve yerin yarat-

l insanlarn yaratlndan daha büyüktür. nsanlarn çou bilmez™*

Demek îd az bilebilir. Öyleyse insan' küçült âlem, âlem ise büyüle in-

sandr.

Âlemde feleklerin, unsurlarn vc türeyenlerin ekillerinin sureden

açlmtr (var olmutur). Böylelikle insan âlemde doan son varlktr.

Allah onu bütün hakikatlerin toplaycs ve âlemdeki halifesi yaparak
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âlemdeki bütün suretlerin gücünü ona verdi. te nur ile boyanan bu

Heba cevheri yalndr (basit). Âlemin suretlerinin onda zuhuru ise or-

tadr. nsan- kâmil ise vecizdir. Allah öyle buyurur:
‘

Ayetlerimizi onla-

ra ufuklarda ve nefslerinde göstereceiz."
94 Bunun amac insann âlemdeki

büriin ayetleri içeren veciz bir âlem olduunu örenmelerini salamak-

tr.

Halvet sahibine kef olunan ille ey, nefsinin ayetlerinden önce

âlemin ayetleridir, çünkü âlem ondan öncedir. Allah ‘ayetlerimizi ona

ufuklarda göstereceiz
5

demitir. Ardndan, âlemde gösterdiklerini nef-

sinde insana gösterir. nsan ayetleri önce nefsinde .sonra âlemde görsey-

di, âlemde nefsini gördüünü zannedebilirdi. Allah ayetleri önce âlem-

de göstermeyle, ondan bu üpheyi gidermitir. Bu durum da varlkta

olduu ekliyledir. Çünkü âlem insandan öncedir. Âlem insann babas

iken, nasl olur da ondan önce olmaz ki? Ufuklarda ve nefslerdeki bu

ayetlerin görülmesi, onun -baka bir ey deil- Hak olduunu insana

gösterir ve bu durum ortaya çkar.

Ayetler halvete girene Allah’n âlemdeki varlklarn mazharlarmda

zuhur eden olduunu gösteren delillerdir. Dolaysyla bu halvet sahibi

baka bir ey aramaz. Çünkü bir bütün olarak baka bir ey söz konusu

deildir. Bu nedenle Allah tanmlamay tamamlayp öyle demitir:

‘Rabbinin her ey üzerinde olmas yeterli deil midir?™ Kastedilen, âlem-

deki varlklardr.
‘Tank olarak.™ Her bir eyde tecelli ve zuhur kastcd-

A

lir. Alem onda zuhur edeni kendinden uzaklatrmak veya mazhar ol-

mamak gücüne sahip deildir ki imkân denilen ey dc budur. Âlem im-

kân özelliinde olmasayd, (kendisine tecelli eden) nuru kabul etmezdi.

Bu ise, ayetlerle insana gösterilen Hakk’n âlemdeki zuhurudur.

Allah ayeti tamamlayarak öyle buyurdu: cü her eyi™ -âlemdek-

Hhata edendir™ Bir eyi ihata, o eyi örter. Bu durumda gözüken ve

zuhur eden, o eyin kendisi deil, ihata edendir. Bir eyi ihata etmek

onun görünmesini engeller. Böylelikle o ey -ki âlemdir- ihata edilende

beden için ruh haline gelir. hata eden de ruh için beden haline gelir.

Bunlardan biri ehadet -ki o ihata eden zahirdir- dieri ise örtülü gayb

haline gelir. Bu ise, âlemin kendisidir. Hüküm zahirde -ki ehadettir-

gavb ile nitelenene aittir. Âlemdeki eylikler ise, kendiliklerinde bir ta-

km istidatlardr. Bu nedenle onlar, kendilerinde zuhur eden üzerinde
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hakikatlerinin verisine göre hüküm sahibi olmu, suretleri kendilerini

ihata edende ortaya çkmtr -ki o da Hakk’tr. Bu durumda söz konu-

su suredere Ar, Kürsü, felekler, (...) unsurlar, türeyenler ve ilien hal-

ler denilir. Gerçekte sadece Allah vardr. hata eden olmas yönünden

Hakk, halvete giren için halvet evine benzer: Halvete giren aranr, fakat

bulunamaz, çünkü ev onu perdeler. Sadece bulunduu yer bilinebilir.

Bulunduu mekân da onun mertebesini gösterir.

Bu kitapta açklamak istediimiz halvetin mertebesini sana bildir-

mi olduk. Halvete girenlerin aina olduu halvet, bizim açklamak is-

tediimiz halvet deildi. Onun dereceleri ise, bin altm yedidir ve bu

derecelerde teklik ortaya çkar. Boluk (halâ) âlem ile dolduuna göre,

halvet sahibi de halvette kendi bana bulunur. in esas budur. Sonra

nur ile boyannca, Rabbiyle halvet olur. Bu halvette ise, sonsuza dek

kalr ve krk gün ile (erbain) ya da baka bir zamanla snrlanmaz. Arif

zikrettiimiz eyi örenince, -kendisiyle deil- Rabbiyle halvette oldu-

unu örenir. Ayrca o, Rabbiyle beraber halvettedir. Bu esnada arif,

kendileriyle zuhur ettii suretler ile onu ihata edendeki (Hak) etkisi ba-

kmndan kendisini kendisiyle görür. Varlklarnn çoalmas yönünden

ise, ârif O’ndan O’nu görür. Bu durumda her bir tikel hakikat, arkada-

ndan farkllar. Bu nedenle âlemin suretleri, âlem tek olsa bile) farkl-

lamtr. Nitekim insann sureti de -insan tek olsa da- farkllamtr.

nsann eli ayak olmad gibi ba göüs, gözü kulak, dili cinsel organ

ve akl da fikir veya hayal deildir. Binaenaleyh insan türlü türlüdür,

maddi ve manevi suretleri bakmndan da farkl unsurlara sahiptir. Bu-

nunla beraber insanu tek olduu söylendii gibi -ki bu doru bir yar-

gdr- çok olduu da söylenir -bu da dorudur-. Birlii yönünden insan

kendisiyle kendisini görmütür deriz; çokluu yönünden ise, bir ks-

myla bir ksmn görür deriz. Diliyle konuur, ayayla yürür, gözüyle

görür, burnuyla sümkürür, kulayla duyar, hayaliyle tahayyül eder ve

aklyla akleder. Bunlar çoktur, ortada ise sadece insan vardr.

Bu bilgiyi elde eden içimse, ifade ettiimiz gibi halvet sahibidir. Bu

bilgiden mahrum kalan ise halvet sahibi deildir. Hakk’n âlem ile, âle-

min ise Hak ile olduunu açklam olduk. Öyleyse onun hüviyeti, top-

lamn ayndr. Toplam da gayb ve ehadetiyle, düünme ve canll

bakmndan insandr. O halde insan, çoklukta bir, birlikte çoktur.



Doksan Üçüncü Ksm \1~J

Halvet, dünya ve ahirette sonsuza dek insana elik eden makamlar-

dandr. Halvet makam bir msan için gerçekletiinde bir daha ortadan

kalkmaz, çünkü (bir eyin) kendisini (gördükten) sonra onun eserinin

(önemi) yoktur. Bilinen halvet ise, makam deildir ve perdeli için ge-

çerli olabilir. Kef ehline gelirsek, onlarn halveti hiçbir zaman yoktur.

Çünkü onlar yüce ruhlar ve ate kaynakl ruhlar görürler. Onlar,

zâtlarnn parçalar ve halvet evinin ksmlar gibi bütün varlklar konu-

anlar olarak görürler. Öyleyse kef ehli gerçekte olduu gibi, bir toplu-

luk içindedir. Allah onun gözünü alglananlardan engellerse, canllar,

donuklar ve melekleri onun önünde ayrtrr. Ayrca, söz âleminden

konuma âlemini, hareket âleminden sükûn âlemini ayrtrr. Kef eh-

linin Rabbiyle yalnz kalmas gerekir. Böylece herhangi bir varln ko-

numas ya da hareketi onu megul etmesin. Bir ksm Allah hakkndaki

bilgisinin düünce ve aratrmayla deil, Allah’tan artmas için halveti

ister. Bu, niyetlerin en tamdr, çünkü ona bu emredildi. lahi emre gö-

re davranmak, amelin kemalinin zirvesidir. Allah Hz. Peygamber’e,

"Rabbim! Bilgimi artr de
n*>

diye emretti.

Halvette herhangi bir varlkla içinden konuan kimse halvette de-

ildir. Halvete giren bir adama arkada ‘Halvette Rabbinin nezdinde

beni de zikret’ demi. Halvete giren kii ‘Seni zikredersem, O’nunla

halvet olamam ki’ demitir. ‘Ben beni. zikredenle beraberim’ eklindeki

kutsi hadisin anlam buradan örenilir. Çünkü zikreden kii, zikredileni

düüncesinde hazr tutarak zikredebilir. Zikredilen onun inancnda bir

surete sahipse, zikreden onu hayaline getirir. Zikredilen suretler âle-

minden deil ise ya da suretsiz ise, hatrlama gücü onu zihne getirir.

Hatrlama gücü, anlamlar zabteden bir güçtür. Tahayyül gücü ise, du-

yularn verdii örnekleri ya da musavvirc gücünün birletirdii garip

ekilleri zabteder. Bunlarn tikellerini hayal gücii duyudan kazanmtr

ki, bu zorunludur, çünkü onun ancak duyu vastasyla tasarrufu olabilir.

B yolda halvetin art, lafz deil, nefsi zikirdir. Halvetin balang-

c hayalî zikirdir. Hayalî zikir, zikir lafzn yazl ya da lafz harflerden

olumas bakmndan tasavvur etmektir. Hayal, duyarak ya da görerek

onlar tutar ve sureti olmayan manevi zikre -ki kalbin zikridir- yüksel-

meksizin zikreder. Kalbin zikrinden i.se hedeflenen ey ortaya çkar ve

bilgiler artar. Kendisine açlan bu bilgiyle karsna konulduklarnda ör-

neklerin suretleriyle neyin amaçland anlalr. Duyu, onlar uyku,



128 Fütûhât- Mekkiyye 7

uyanklk, gaybct vc fca halinde hayalinde ina eder. Bu durumda gör-

düünü örenir. te bu, ‘rüya tabiri ilmiklin

Bir ksm ise, örenmek istedii bilgide sahih bir düünce sahibi

olabilmek için, düüncenin durulmas maksadyla halvete girer. Böyle

bir ey ise, bilgiyi fikirlerinden alanlar için geçerlitlir. Onlar, talep ettik-

leri eyi tashih için halvete girer. Bu ise, mantk ölçüleri kendilerine gö-

züktüünde gerçekleir. Söz konusu ölçüt, son derece latiftir vc en yaln

hava bile onu hareketlendirir vc doruluktan çkartr. Bu nedenle insan-

lar halvetlere girer ve havann giri yerlerini kapatrlar ki, amaçlarnn

doruluunu bozacak bir hareket terazilerine etki etmesin. Böyle bir

halvete Allah ehli girmez. Onlar halvete (mantk mizanyla deil) zikirle

girer. Filerin onlarn üzerinde bir otoritesi olmad gibi bir etkisi de

yoktur. Halvete gireni halvetinde fikir gücü etki altna alrsa, hemen

halvetten çkmaldr. Bu kii, halvet için murad olmadn anlamaldr.

Böyle biri, sahih-ilahi bilgi sahibi olmadm da bilmelidir. Çükü Al-

lah ilahi feyiz ilmi için onu irade etseydi, düüncesiyle onun arasna en-

gel koyard.

Baz kimseler ise, yaratklarla ünsiyet yalnzlnn kendilerine

egemen olmas nedeniyle halveti tercih eder. Yaratklar -ki buna ev

halk da dâhildir- görmeyle içinde bir daralma bulur. Öyle, ki hareketten

de sknt duyar ve bir dinginlik arar. Bu durum kendisini halvete yön-

lendirir. Baz kimseler onda bulduklar hazzn tadna varmak için halve-

te girer. Bütün bunlar, ne bir makam ne dc bir rütbe kazandran neden-

li eylerdir. Halvet sahibi, ne vârid ne müahede ne de suret veya görme

bekler. O, sadece Rabbi hakknda bilgi arar. Allah bu bilgiyi maddenin

dnda verebilecei gibi bazen de madde içinde verir. Bazen ise mad-

denin delil olduu eye dair bilgiyi kendisine verir.

Halvette iddia vardr, sahibi dc mesuldür. Halvet, en yakn perde

sahibidir ve o bir makam deil bir nispettir. Burada sûfilerce bilinen

halveti kastediyorum, yoksa bölümün banda dile getirdiimiz ve bir

makam olan halveti deil! Söz konusu halvet -makam olmasa bile- sa-

hibine zikir vastasyla mülk, melekût ve ceberudu ihata etme özelliine

sahip bir takm makamlar kazandrr. Bu durum, ariflere ve vakfe sahibi

edip ve melamilere göre boyledir. Vuslat vc ünsiyet ehli arif ve

melamilere göre ise, bu makamlarn melekûta girdiini görmezler. On-
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lara göre bu makamlar, ceberut ve mülk âlemine özgüdür. Fakat bu

makamlar melekûta yakndr. Onlar ile melekût arasnda iki derece var-

dr. Vakfe ehli edepli Melamilcr ise, bunlara ait alt yüz krk bir derece

görür. Ünsiyet ehli arifler ise, bin altm yedi derece görür. Edepli ve

vakfede duran ârifler ise, dokuz yüz altm yedi derece görür. Ünsiyet

ve vuslat ehli Melamiler ise, bin otuz alt derece görür.

YETM DOKUZUNCU BÖLÜM
Halvetin Terki: Celvet

insan ilahndan bakasn görmezse

Her bir varlkta; halvet o zaman imkânszdr

Sen bu halde olursan, celvet içindesindir

Allah’n onda açklama ve sözü vardr

Allah bize ve size yardm etsin, bilmelisin ki, kef halveti imkânsz-

latrr. Çünkü insan halvetteyken perdelidir. Kef olduunda ise, hal-

vette olmadm görür. Öyleyse bilinen halvete girmek, halvete girenin

cehaletine delildir ve kefesnasmda bu bilgisizliini örenir. Bilmedii-

,

ni bilmeyen kimse iki cehalet sahibiyken bilmediini bilen kii, tek bir

cehalet sahibidir.

Allah’n âlemin varlklarnda zuhur eden ez-Zâhir ismini bilenler,

O’ndan bakasnn bulunmadn bilirler. Bunu bilen, kendisinde zu-

hur edene bakmazsa halvettedir. Bu bilgi onun adna bir topluluk ve

celvet meydana getirir. Bu bakmdan onun için halvet geçersizdir. Baz

kimseler halvet sahibini üstün görmüken baz kimseler toplulukta ol-

maya üstün saymtr. Allah’n el-Evvel ve el-Bâtn ismi halveti talep

ederken ez-Zâhir vc cl-Ahir ismi cclvcti talep eder. Hangi isim sana ha-

kim ise, ona uymalsn! simler arasnda bir bakma üstünlük yoktur.

Bütün yaratklar ise sonuçta toplulua varacaktr. Halvet dünyevi bir i

iken, topluluk uhrevidir. Ahiret ise, daha hayrldr.



I30 Fütûhât- Mekkiyye 7

SEKSENNC BÖLÜM
Uzlet

Uzlete girdiinde, kimseye yönelme

Ne aileye ne çocua bak!

Bir görevle görevlendirildiinde ona da bakma

irkten ve mutlak biri birlemekten uzak dur

Yalnz bana yücenin talebiyle ilgilen

Ne Jikir ne oltmsuzlama ne de beden olsun

Yüksek himmetin peinden git ki ula

Saysz güzel isimlerine

Bil ki sen hapsedilmi ve kuatlmsn

Sonsuza dek olmadan, açk bir bir nur ile

Kendini bilen kii uzlete girebilir. Kendini bilen ise, Rabbini bilir.

Bu kii güzel isimleri ve zahir ve bâtnda onlarla ablaklanmas bakmn-

dan Allah’ müahede eder. O’nun güzel isimleri iki ksmdr: Birincisi,

akln kabul ettii ve alglayabildii isimlerdir. Akl, bu isimleri Allah’a

nispet eder ve Allah’ onlarla isimlendirir. Dierleri de ilahi isimlerdir.

Fakat eriat onlar bildirmescydi, akl onlar kabul etmeyecekti. Böyle-

likle akl onlar inanarak kabul ederken kendisi bakmndan anlamlarn

bilemez. Hak bu isimlerin kendisine nasl nispet edildiini nebi vc

velîlerine bildirdii gibi bildirince, akl da onlar örenebilir.

Uzlet sahibi, Rabbinden kendisine ait payla -ahlâklanmakszn- uz-

let eder. Bu kii, aldn inancna göre, Hakk’a özgü meru ilahi isimlerle

ahlâldanr. eriat olmasayd, akl Allah’ onlarla isimlendirmeyecekti.

Bunlar, Hakk’a ait isimlerdir. Allah insan onlara göre var etmi vc onu

bu isimlerin tccelligâh olarak yaratmtr. Binaenaleyh Allah, o isimler-

le isimlenmitir. Uzlet sahibinin böyle ilahi isimlerden uzaklamas

mümkün deildir. Geride, uzlet sahibinin kendisine iliecek zarardan

dolay uzaklaaca dier isim grubu kalr. Allah öyle buyurur:
ç
Tat!

Sen aziz ve kerimsin .'
200 Baka bir ayette ise ‘te böyle Allah her kibirli za-
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limir kalbini mühürler
’201 buyurur. Uzlete giren insan, kendileriyle isim-

lenen ve hükümleriyle âlemde gözüken kimselere dönük bir knama ta-

yan bu gibi ilahi isimlerden uzaklar. Bu balamda insann hakikati

muhtaçlktr. Muhtaç ise, kibirli olamaz, çünkü bu durumda o, kendine

ait olmayan bir özellikle gözükmü olur. Bu nedenle Allah kyamet gü-

nü kendisine bakmaz. Böyle biri, Allah'n kyamet günü bakmad üç

kiiden biridir. Bunlar ‘zina eden yal, yalanc hükümdar ve kibirli yok-

suldur.’ Müslim es-Söhih’inde bu hadisi zikretmitir.

Baz kimseler ise güzel isimlerle ahlâklanmay ve bunlarda Hak ile

didimeyi kabul eder. Çünkü insan surete göre yaratlmtr. Dolaysyla

insann bu surete göre ortaya çkmal ve övülen-meru tarzda onlar gi-

yinmelidir. te bu, kulluum rab olarak didimesidir. öyle ki: Uzlete

giren kimse, sadece kendisine özgü gerçek isimlerin olduunu ve

Hakk’n bu isimlerde kulla diditiini görür. Bunlara örnek olarak gü-

len, sevinen, aran, seven, tereddüt eden, naho gören, unutan ve uta-

nan gibi Kitap ve Sünnette yer alan isimleri verebiliriz. Bunlar, el, iki d,

eller, ayaklar, göz ve gözler gibi insan bünyesinde bulunan organlara,

oradan ise istiva etmek, talep etmek ve özlem duymak gibi yaratlta

bulunan hallere kadar uzanr. Uzlete giren kimse, uzlete girmezden ön-

ce Hakle’n kul için olabilecek bu niteliklerde -ki gerçekte dc öyledir-

kuluyla diditiini düünür ve öyle der: ‘Yapmam gereken ey, isimle-

rimi O’nu isimlerinden ayrmak ve isimlerde O’nunla didimemektir.

Bu isimler bende ödünçtür. Ödünç ise yerine getirilmesi gerekli bir

emanettir. Emanet tayan ise, Hak bildirdiine göre, zalim ve cahildir.’

Meseleye böyle bakan insan ilahi isimlerle ahlâklarmaktan uzaklar

ve yoksulluu, zilleti, küçüklüü, acizlii, noksanl ve bilgisizliiyle

birlikte kendi evinde kalr. lahi bir isim kapy her çaldnda, ona öyle

denilir: ‘Burada seninle konuacak kimse yoktur.’ Bu uzaklamayla ile

ona Allah’n ilkin olumsuzlanmann sahibi olduu ve varlnn ezclilii

bildirilir. Hakk’n sözüne ve Peygamber’ine bize ulatrmasn emrettii

-ki onunla Hakk’ biliriz- sfat ve isimlerine bakar. Bn bilme sayesinde

bizi ereflendirmek üzere bize bilgi elbiseleri giydirilir. Böylelikle hale

ettiimizi ve gerçekte bize ait olduunu zannettiimiz bu niteliklerde

gerçein zannmzdan farkl olduunu öreniriz. Çünkü bunlarla isim-

lendirilen ve nitelenen O’dur, biz deiliz! Dolaysyla bu isimler ile

kendilerinden ayrldmz isimler arasnda bir fark yoktur. Binaenaleyh
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ya hepsinden ayrlmal ya da hepsiyle isimlenmeli. Bu durumda ona

öyle deriz: Hepsinden ayr! ve (ii) Hakk’a brak! Dilerse, bütün isim-

lerle seni isimlendirsin, sen de onlar kabul et ve itiraz etme; dilerse bir

ksmyla isimlendirir; dilerse hiçbiriyle isimlendirmez, 'iin banda . ve

sonunda emir Allah’a aittir.’
202

Böylece kul kendi özelliine döner. Bu, Rabllde didimeyen kul-

luktur. Onunla süslenir ve ‘sübut eylii evi’ndc oturur -varlk eylii

evinde deil-, Haklen kendisindeki tasarrufuna bakar. O ise, kendini

yönetmekten uzaklamtr. Hali böyle olan kimse, herhangi bir isimle

isimlenirse, onu Allah isimlendirmitir, yoksa kendisi deil. O, Allah’n

kendisini isimlendirdii eyi geri çeviremez. Bu isimler ise Hakk’n kul-

larna hediyeleridir ve onlar ereflendirme elbiseleridir. Öyleyse edebin

gerei, onlar kabul etmektir, çünkü o hediyeler istemeden ve dileme-

den gelmitir. Hz. Peygamber böyle balam alnmasn ve buna kar-

n nefsin almay arzulad ve temenni ettii eyleri brakmay emret-

mitir. Burada da durur. Gerçekte kul, Allah’a ait bir eyin kendisine ait

olduunu iddia ederken Allah’n hakkn gasb etmektedir. Bu durum

‘Bütün i O’na döner’
203 ayetinde dile getirilir. Böylelikle Allah, kulun

kendisine ait sayd her eyi kuldan alr. Bunun tek istisnas ise ibadet-

tir. Çünkü ibadet Allah’a bir nitelik olmad için onu almaz. Bunun

üzerine kula öyle der:
‘

Bütün i O’na döner ve O’na ibadet et.’
201 O, insa-

nn kendisi için yaratld yaratl gayesidir. Allah öyle der:
‘

Ben in-

sanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattm.’203 badet kul

için gerçek bir isim (âbid), onun mertebesi (kulluk), zât, hali, ayn’,

nefsi, hakikati ve yüzüdür.

Kim uzlete çekilirse, bu uzlete ulamaya çalmaldr. Bu ise, Allah’

bilenlerin uzletidir, yoksa yaratklarn bir köeye çekilmesi ve kaplar

kapatp evlere girmesi deildir. nsanlara göre uzlet, eve kapanmak,

kimseyle görümemek, kimseyle içli dl olmamak ve imkân ölçüsünde

yalnzl aramaktr. nsanlar ondan o da insanlardan esenlikte olur. Uz-

let derken tasavvuf yolunun genelinin kast budur. Uzlete giren kimse

daha yüksek bir dereceye ulaabilir. Bu durumda uzletini halvetinin

önünde bir riyazet ve sunum haline getirir. Böylelikle nefs, yaratklarla

ünsiyet ve alkanlklarm kesmeye snr. Çünkü o, yaratklarla ünsiyeti

kendisi ile Allah’la ünsiyet etmek ve O’nunla yalnz kalmak arasna gi-

ren engel ve alkanlklardan sayar. Uzlete giren kii, artlarn tam yeri-
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ne getirdikten sonra ayrldnda halvet kendisine kolaylar. te bu,

Allah ehlinden olan seçkinlerde uzletin sebebidir.

Bu uzlet -bir makam deil- nispettir. Daha önce zikrettiimiz bi-

rincisi ise arzulanan bir makamdr. Bu nedenle onu bu kitabn makam-

lar bölümünde saydk. Makam olduunda ise, dünya ve ahirette insana

elik eden makamlardandr. Ünsiyet ve vuslat ehli ariflerin uzlette be
yliz otuz sekiz derecesi vardr. Vakfe yapan edip ariflerin ise, yüz krk

üç derecesi vardr. Ünsiyet ehli Melamilerin be yüz yedi derecesi, edep

ehli Melamilerin yüz on iki derecesi vardr.

Allah ehlinin genelince bilinen uzlet, kendisiyle olmak artyla, s-

nrl makamlardandr. Bu ise gerçekte bit makam deil, nispettir. Ancak

ondan bir takn yararlar meydana gelir ki bunlarn en az korunmaktr.

Uzlet bir iddia tar, sahibi ise sorumludur. Uzletin nedeni ise, kendine

ya da ayrldn kimselere kar kötü zaildir. Bütün bunlar ise, genelin

uzletindedr. Uzlet, ceberut ve melekût âlemindendir. Onun ehadet

âleminde bir izi yoktur. Dolaysyla (kazandrd) marifetleri de mülk

âlemiyle ilgili deildir.

SEKSEN BRNC BOLUM
Uzletin Terki

Uzlet ile sevinmeyin, çünkü o

Bilgisizliktir. Allah nerede, ruhlar nerede

i

tlah’n nuru senden pek yücedir

Celaliyle beraber. Onunla oturan lambadr

Hiçbir varln nurundan uzlet etmedi

Onun zât ise ilimeye yöneldi

Hakk’n nuru ayrk olsayd

Varlk zuhur etmez ve sevinçler devam etmezdi
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Onun nuru heba nurunda ortaya çktnda

Görenler için bedenleri aydnlatr.

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki, uzleti tevik eden ev,

ilahi mertebeye kavumann engellerinden korkma veya uzlet ederek

ona ulama umududur. Çünkü uzlete giren çii, nefsinin perdesi ve be-

eri varlnn karanl içindedir. Zâtnn hakikati ise kendini üzerinde

yaratld ilahi surete kavumaya sevkeder. Nitekim rahim de bir dal

olduu Rahman’a kavumay ister. Kul âlemin Allah ile kendisinden ay-

rlmayacak ekilde irtibatl olduunu görmütür, çünkü bu, âlem için

zatî bir niteliktir. Hak bu irtibatta âleme tecelli eder. Bu tecelliden ise,

O’nun vastasyla vacip (zorunlu) olduunu örenir. Ayrca, madubu

için bu rütbenin sadece kendisiyle sabit olduunu da örenir. Kul bu

rütbenin srrdr. Sr yok olsayd, Rablik de ortadan kalkard. Kul her

eyde kendi yanndaym gibi O'nu görür. Her eyin O’nunla ilikisinin

kendisinin O’nunla ilikisi gibi olduunu da görür. Bu durumda onun

için uzlet etmek mümkün olmaz.

Bunun üzerine kul ‘O’nun nurunun örnei, içinde lamba bulunan kan-

dildir'
206

ayetinin (içerdii) edebiyle edeplenir. Yani Allah’n nurunun

nitelii, bir aynann nitelii gibidir. Burada 'günein’ demedi, çünkü

güneinna yardmn nereden geldii gizlidir. Yan ve zeytinin ay-

dnln sürmesi için yardm ettii lambada ise gizli deildir. Lambann, ‘aaç kaynakl’ yan yardmyla sürer. Bürün yönlerin onunla ili-

kisi ise, tek bir ilikidir ve o belirli bir yönle snrlanmaktan münezzeh-

tir. Bu durum ‘Ne doudadr ne batda'207
ayetiyle dile getirilir. Bu yar-

dm izzet, büyüklük ve celal bulutunun ardndan ortaya çkan tecellile-

rin nurudur. Bu perdelerden ortaya çkan nur, ‘göklerin ve yerin nuru-

dur. >m Bunun örnei ise lambadr. Yadakik bilinir, fakat görülmez.

Lambann ise onun esendir ve kendisini gösterir. Gerçekte yadaki

k,k deil,n varl ve sürekliliinin sebebidir. (Bâtnî yorumda

ise) Bilgi, nefsten cehalet karanln kovar. Nefsin zât aydnlann-

ca, kendisinde ve yaratlm her bir eyin yaratlnda Rabbiyle irtibat-

n görür. Öyleyse nefs, kimden uzlet ettiini görmemitir.

Allah bu bir kandile ve fanusa koydu. Bunun nedeni, havann

balan gelip onu söndürme korkusudur. Kulun kandili vc fanusu ise,

zahirî vc bâtn varldr. Ru iki koruyucu, gece ve gündüz bkmadan



Doksan Üçüncü Ksm 135

Allah’n övgüsünü tespih edenlerdendir. Bunlar, Allah’n önünde (yap-

aklarn) inkâr ettiinde yönetici nefse kar tanklk eden adil tanklar-

dr. Allah öyle buyurur: ‘Kulaklar ve gökleri aleyhlerine tanklk eder”™,

Bunlar bâtnî varlktandr. Verileri de tanklk eder” 10 Bunlar ise, d
varlktandr. Öyleyse Hakka kar çkmaya niyetlenen her ahsn, zahir

ve bâtn yaratl ona ‘Ey hükümdar! Yapma! Senin helak sebebin ol-

mamza yol açma, çünkü Allah bizden tanklk istediinde tanklk ede-

ceiz5

derler. Hz. Peygamber tebliini yapp uyarda bulunduunda ve

kavmini cennetle müjdllcyip cehennemle korkuttuunda onlara öyle

demiti; ‘Beni size soracaklar, nc diyeceksiniz?
5 Onlar da, ‘Tebliini

yapana, nasihat ettiine ve vazifeni yerine getirdiine tanklk edece-

iz’ demitir. Hz. Peygamber de ‘Allah’m! ahit ol
5
demitir. Hud

Peygamber mürik olmalarna ramen kavmine öyle demitir: ‘Benim

sizin taptklarnzdan uzak kaldma tanklk ediniz”" Böylece kendileri-

ne mutlaka sorulacan bildii için, onlardan tanklk istemitir. nsa-

nn organlar da öyle der: ‘(Ey hükümdar olan düünen nefs!) Biz se-

nin sürünüz, hareketimiz size baldr. Sen de bizi -aleyhine deil- lehi-

ne olan ilerde kullan.’ Perdeli bundan habersizdir vc kendisini sarla-

tran arzu gücünün iddetiyle duymamaktadr. Allah, bizi organlarnn

tanklklarn duymazdan önce öüdünü duyanlardan etsin. ‘O velîdir,

kerimdir ve büyük ihsan sahibidir.’

SEKSENKNC BÖLÜM
Firar (Kaçmak)

Kaçann (Musa) cezas nebi yaplmakt

Musa kabul etmediinde kaçmt

O’dan O’nula O’ta kaçan kii

Sevdiini seven haline getirdi
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Tek idi çift oldu,

Göz idi kalp oldu

Varlkta beni bir tâc olarak izhar etti

Ben de ona yardm için kalp olarak döndüm

Bana ol’u verdi, sonra kulum dedi

Sonra öyle dedi: Benimle ol Rab olursun

Allah Musa’nn Firavun vc yaknlarna öyle dediini aktarr;
‘

Kork-

tuumda
,
sizden kaçtm, Rabbim bana hüküm verdi ve beni peygamberler-

den yapt.™ 1 Sonra öyle dedi: Tsrailoullarm köle yapmanza karlk Al-

lah’n bana ihsan ettii nimettir bu .’211 Burada nimet, ‘seni çocukken terbiye

etmedik mi?214
sözlerine verilen bir cevaptr vc bu nimet Firavun’in onu

yetitirmesiydi. Baa kakmak nimet vermeyi geçersizletirir. Çünkü baa

kakmak, ödülün hemen alnmasn taleptir. Bu sözü söylemeseydi, Fira-

vun’un Musa’y terbiyesi Allah nezdinde kendisine yarar salard. Çün-

kü Firavun’un ii, Musa’nn da bir ferdi olduu srailoullann zelil et-

mekti. Buna karn Musa’y yüceltmi ve evlat edinmiti.
csrailoullann

köle, edinmek™ 5 bu demektir. Kaçmak Musa’ya resullüli ve hükmü (yö-

neticilii) kazandrm, böylece peygamber-halife olmutur. Bir resul

halife olmadan hakim olamaz.

Rabbimiz, bize verdii dinini korumak (görevi) vc din ilerinde

fetva ve hüküm çkarmada içtihat hakkyla nebi vc resullerin nübüvvet

ve risaletteki varisleri yapmaya hükmettiinde öyle buyurmutur: ‘Al-

lah’a kaçnz (firar).™
6 ‘Burada ‘Allah’ ism-i camii (toplayc) gelmi olsa

bile kastedilen, kaçarken Hz. Musa için gereken durumu bizim admza

da gerektiren özel isimdir. Bu isim, özellikle nimedendirmek için veren

el-Vchhab ismidir. Bu veri, zorunlu olarak Musa’y peygamber yapr,

çünkü hükme konu olann dnda bir eyde hüküm geçerli deildir. Al-

lah Tcala evinde bekleyen vc ‘kendisine kaçmayan’ kimseleri kitabnda

zikrederken öyle der: ‘De ki babalarnz, oullarnz, kardeleriniz, eleri-

niz, airetiniz, yok olmasndan korktuunuz mallarnz, kötü gitmesinden

endielendiiniz ticaretiniz ve beendiniz evleriniz size Allah'tan, resulünden

ve O’nun yolunda cihattan daha sevimli gelirse, bekleyiniz/’217 Beklemek,

kaçmann zdddr. Bunu el-îsfâr an Netâiti’l-Esfâr isimli kitabmzda
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‘Musa’nn kaç’ bölümünde- zikrettik. Musa’nn bu kaçn ise ‘talep

kaç’ diye isimlendirdik.

imdi, firarn (kaçmak) anlamn, nasl bir makam olduunu ve

sonuçlarn açklamalyz. Çünkü firarn bir makam deil, uzlet ve hal-

vet gibi bir nispet olduu bellidir. Onun makamlardan oluu, Allah eh-

linin çouna göre meçhuldür.

Bilmelisin ki, kaç, ancak balangç ve son arasnda olabilir, Firar

‘(bir ey’J’den balar, (bir yer)‘-e’ye varr. Bazen firarn nedeni, ‘-den’

olabilir. Örnek olarak Hz. Musa’nn kaçn verebiliriz. Bu kaç bir

‘-e’ye varmaz. Çünkü ‘-den’den kaçan, belirli bir gaye belirlemeksizm

kurtuluu hedefler, ‘-e’ye kaç -ki bu kaçmann sebebi ise- bir eyi belir-

lemi olmaldr, ‘-den’de ise belirleme yoktur. Öyleyse ‘-e’ye kaçan kim-

se, birincinin zddnadr. böyle olunca Allah bize zorunlu olarak O’na

kaçmay emretti. Biz de O’na O’ndan kaçarz. Bu durum, Hz. Peygam-

ber’in ‘Saa senden snrm’ hadisine benzer. Bu balamda herhangi

bir varlktan ya da ilahi olan ya da olmayan bir nitelikten ya da bir fiilin

niteliinden ya da fiilin nitelii olmayan eyden Allah’a kaçarz.

Allah bize ‘Allah'a’ nasl kaçacamz öretti. Bu, Allah’n bize

-yan Muhammed ümmetine- dönük bir inayetidir. Bundan hiç kimseye

gizli kalmayan eyler ortaya çkar. Çünkü nebiler, verdikleri bütün ha-

berlerde doru sözlüdür ve yalan elbise giymekten münezzehtirler. Hz.

Musa ‘korktuumda, sizden kaçtm'’
21 * demiti. Bu kaç, Musa için ba-

kanlk, hilafet ve risaler demek olan yöneticilii (hüküm) meydana ge-

tirdi. Bununla birlikte, kaçmasnn nedeni zikrettii eydi. Fakat Musa

nereye kaçtn söylememiti: Bir insan Allah’a kaçtnda ve kaçt
kimseyi belirleyip kendisinden kaçt kimseyi belirsiz braktnda

onun ödülü ne olabilir? Musa’nn ödülü kesik bir ödüldü. Risalet ve hi-

lafet bu hayatta brakld gibi hilafet ve risalet, ölümle ve ahirete

göçmeyle biter. (Kaçmann nedeni olan) i kesik olduu için, Musa’nn

kendisinden kaçt eyin hükmü bunu vermitir. Çünkü kaçma nedeni,

Firavun’m boulmasyla ya da ölmesiyle sona ermitir. Bu durumda

netice ve (Hz. Musa’ya verilen) hibe, ölümle kesildikleri için ona uygun

oldu. Çünkü imamet vc risalet ölümle kesilir. Allah’a kaçmak ise Al-

lah’n bekas nedeniyle kalcl verir. Burada (onun ne olduunu) be-

lirtmiyorum, çünkü bu konuda belirleme, Allah’a kalmtr. Kaçmann
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Allah’tan olup olmamas birdir. Burada dikkate alnan husus, kaçann

durumudur. Hz. Musa’da ise, kendisinden kaçt kimsenin durumuy-

du.

Muhammcd ümmeti nebj^S1 karsnda bu hükme ve konuma sahip

ise, nebilerin ümmetlerinin bizim karmzdaki durumu hakknda ne

dersin? Yemin olsun ki onlar, bu ümmetin Allah’a ‘kaçarken’ hangi yolu

takip ettiini bilemez, çünkü Allah’n hakikati bilinemez. Kaçma ise,

O’nadr. O’na kaçan kimseyi Allah karlayp elinden tuttuunda, ken-

disini nereye götüreceini bilemez. Çünkü Allah’n kendisine kaçan

karlamas, onun kaçmasndan daha hzldr. Kutsi bir hadiste öyle

der: ‘Bana yürüyerek gelene koarak giderim.’ Allah kendisine gelen ku-

luna onun geliinden daha hzl bir ekilde yönelmeyle kendisini nite-

lemitir. Kaçann gelii ise, komadan (hervele) hzldr. Iiakk'n ona

gelii ise, bundan daha hzldr. Bu hususu ilahi bilgi hakknda iyice

aratrsan Allah’n Hz. Muhamtned’in inayetiyle bu ümmete verdii sr-

lar örenirsin.

Bilmelisin ki, firardaki makamn belirlenemez ki onun hakknda

konualm. Çünkü onun kaçandaki hükmü, kendisinden kaçt eye

göre deiir. Kendisinden kaçlan eyler ise, esaslar hesap edilse bile,

tikelleri hesap edilemeyecek kadar pek çok eydir. Ya da firar, kendisine

kaçt eye göre, deiir. Bunlar ise, pek çok ilahi isim ya da O’na kaça-

nn gördüü bir takm hükümlerdir. Fakat bize emrettii ey, ‘Allah’a

kaçmaktr.’ Allah’a kaçmak, (isimlerdeki) toplam bakmndan olabilir.

Biz O’ndan O’na kaçarz. Çünkü O’nda kendisinden kaçacamz eyler

vardr. ‘(Bir ey’) ‘-den’ ve ‘-e’ ise bir araya gelmez, çünkü bunlarn hü-

kümleri birbirinden farkldr.

öyle sorabilirsin: Hz. Peygamber ‘Senden sana snrm demitir.

Buna yant olarak öyle deriz: Bunun iki yorumu vardr: Birincisi, ‘sana

snrm (bi-ke)’ sözünde
£
be’ harfinin hükmü, -e edatnn hükmüyle bir

deildir. Çünkü Peygamber kaçarken Allah’a snm, fakar ‘-e’ hük-

müne ulamamt. Biz ise, kendisine delil olmas bakmndan ‘e’ eda-

tndan söz ediyoruz. Peygambcr’in snmas ‘-e’ ile gerçeklemitir.

Dolaysyla bu kantlandrmayla senin sözünün bir ilikisi yoktur. Dier

yorum ise udur: -e ile amaçlanan eyi kaçmann sonunda snlan
kimse savdmzda, kendisinden kaçlan kimse, kendisine kaçlanla ayn
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ise -aralarnda nispet fark olmakszn- kaçmann geçerli olamayaca

bellidir. Dolaysyla, nispeder farkllamaldr. O’ndan kaçmana yol açan

nispet kendisinden dolay ona kaçtn nispetten bakadr. Hakikat ise,

birdir. Bu durum ‘Takva sahipleri topluca o gün Rahman'a gelir
’219

ayetin-

deki duruma benzer. Ayrldklar hakikat, kendisine toplandklar haki-

katin ayndr. Takva sahibinin hangi ismi müahede ettiine baknz?

Takva esnasnda kendisiyle beraber olsa bile, bu ismin er-Rahman ol-

madn göreceksin. Fakat takva sahibi, o isme götürülür. Böylecc özel

isim, baka bir ismin tasarrufu olmakszn, sana özgü kalr. Allah öyle

buyurur: ‘Ben sizin için O’ndan açk bir korkutucuyum.’22'' ‘Açk korkut-

ma’nn hangi sebepten kaynaklandn bilirsin. ‘O'ndan’ sözündeki za-

mir Allah’a gider. Allah, sana kendisine kaçmay emretsin diye, Pey-

gamberini yönlendirendir. Ayette toplayc isim zikredildi, çünkü doal

alkanlk, çoklua dayanmaktr. Peygamber öyle der: ‘Allah’n eli ce-

maatle beraberdir.’ Nefs çoklua dayandnda güven elde eder. ‘Allah’

ismi iyilik isimlerinin bir toplamdr. lahi isimleri tam olarak örendi-

inde, ‘Allah’ isminde cezalandran isimlerin pek az, rahmet isimlerinin

pek çok olduunu görürsün. Bu nedenle Kuran ‘Allah’a kaçmay’ em-

retmitir, bunu bilmelisin!

Her ilahi isim, seni kendine balamay ve snrlamay ister. Sen de

o ismin endeki otoritesinin ortaya çkmasn salarsn. Bilirsin ki, mut-

luluun arttadr. Senin için art, baka bir ismin hükmüne intikalle

gerçekleir. Sahip olmadn bilgiyi bu sayede örenebilirsin. Bulundu-

un isim ise seni terk erme/.. Bu durumda kaç gerçekleir. Öyleyse

korkutmann anlam, nezdinde bulunmay sürdürdüün bir ilahi ismin

sende hükmünün bulunmamas ve artn bulunduu yere kaçmandr.

Binaenaleyh kaç (firar), dünya ve ahirette kula elik eden bir hü-

kümdür. Vuslat ve ünsiyet ehli ariflerin ondan dereceleri ise, be yüz on

ikidir. Edep ve vakfe ehli ariflerin dereceleri de ayndr. Ünsiyet ve vus-

lat ehli Melamilerinki ise, dört yüz seksen bir derecedir. Edep ve vakfe

ehli Melamilerinki de ayndr.
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SEKSEN UÇUNCU BOLUM
Firar Terk

Kimden kaçyorsun ? Bakas nu var ki?

. O nun hakknda ‘(var) mdr’ ya da 'nedir' demek caiz mi?

‘-mdr’ dersen, gözün gördüü inkâr eder

'

‘Nedir O' dersen, 'Nedir O’, O’dur zaten

Artk kaçma ve talebe boyun eme!

Gördüün her ey: te o Allah’tr

Allah seni desteklesin! Bilmelisin ki, Allah’n (ayette) savlan varlk-

larn ardndan söyledii 'Bekleyiniz’
21

', bütün bu zikredilenlerde müa-

hede ettiiniz varln Allah olduunu anlatr ve (bunun için) bekleyin

demektir. Çünkü bu müahede, bu kaçmayla talep edilen evdir. Allah

bize ‘Allah'a’ kaçmay emretti.
‘

Allah’tan sevgilidir
vzz

ise, ‘Allah’tan dola-

y’ demektir. Yani Allah’ bu varlklarda görmek baka varlklarda gör-

mekten size sevimli gelir. Bunun nedeni sizinle bu zikredilenler arasn-

daki yakn ilikidir. Kâmil, Allah’ her varlkta görür. Fakat baz ahslar

için baz varlklar daha sevimlidir. ‘Ve resulünden’ sözü dc, Allah’tan

sözünün bir benzeridir. Baka bir ifadeyle, bunlar ile iyilik yapmay em-

reden peygamber nedeniyle onlar seversiniz. Peygamber söz konusu

eylerde üzerinizde haklar belirlemitir. Babalarn, oullarn, kardele-

rin, elerin ve airederin (insan üzerindeki) haklan malumdur vc bunlar

nasla saptanmtr. eriat bilene bu konu gizli deildir. Mallarla ilgili

haklar da öyledir. Salih bir insann salih mal ne güzeldir! Bu balamda

ticaret haklar malumdur. Çünkü ticaretin dürüstlüü baka bir ey içi

olmaz. Dürüst tacir, kyamet günü peygamber ve ehitlerle birlikte di-

rltlecektir. Peygamber böyle buyurmutur.

Allah ‘kesat gitmenizden korktuunuz mallar der. Kazanç talebiyle

zarar etmekten korktuunuz mallar demektir. Tacirin dürüsdiiündcn

büyük hangi kazanç olabilir ki? ‘Allah yolunda cihat
'”’1 sözüne gelirsek,

bu da Allah’ O’nun yolunda cihatta müahededir. Çünkü O, size bunu

emretmi, siz dc bütün bu zikredilenlerde O’u görmüstinüzdür. Zik-



Doksan Üçüncü Ksm 14i

redilenler sizin nezdinizde kymetli olduu için, ‘bekleyiniz!’
22' Yani,

kaçmaynz, çünkü Allah bize bu müahedeye sahip olmadmzda
kaçmay emretti.

‘

Allah’n emri gelinceye kadar..’
1* Bu ise, kyametin

kopmas veya bunlar görmekten sizi uzaklatracak ölüm annn gelme-

sidir. ‘Allah fâsk bir kavme hidayet etmez
’217

Fâsklar bu müahedenin ve

sizin ayrldnz hükmün dnda kalanlardr. R ayet, bu bak sahiple-

rinin nezdinde bir tehdit deil, müjde, sevindirme, bulunulan durumu

onaylama ve dinginlik verme anlam tar. Yani bekleyiniz! Baka bir

ifadeyle müahedeniz boyleyse bekleyiniz, amaç gerçeklemitir. Bir

daha deiirseniz bu, bir hayrdan dierine, düük bir hayrdan üstteki-

ne intikal demektir. Artk anla ve zikrettiimizi eyi iyice düün ki, Al-

lah’n iznivle mutlu olasm.

SEKSEN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Allah'tan Takva

Allah’tan saknan kimse sadece

Alemdeki tüm hikmetini toplayandr

Nimetinde intikamndan çekinir

ntikamnda nimetinden çekinir

Oluta zuhur eden her ey .

Ve bâtn kalan her ey, O’nun nimetindendir

Lütfuyla, bolca ikram etti

Ümmetinden seçkinlerin üzerine

Hakk’n icra ettii ve takdir ettii her ey

O’nun himmetindendir

Kardelerim, Allah basiretlerinizi nurlandrsm, srlarnz (ilham-

na) uygun yapsn, kantlarnzn kukularndan arndrsn, bilmelisiniz
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kil Allah, bize Rahman ismiyle ihsanda bulunduunda yokluk olan kö-

tülükten varlk olan iyilie çktk. Bu nedenle Allah bize varlk nimetini

ihsan etmi ve
cDaha önce bir ey deil iken insan yarattmz bilmez

miTm buyurdu. Öyleyse bize Allah’tan herhangi bir talep olmakszn

ulaan ey rahmettir. Bu nedenle kutsi hadiste ‘Allah’n rahmeti gazab-

n geçmitir’ denilir.
‘

Allah’tan saknn’ 2" sözüne baktmzda, bunun,

sakndnz her ite O’nu siper edinin demek olduunu anladk. Gör-

dük ki, ‘Allah’ bütün isimleri kendinde toplar. Öyleyse bu isimden sa-

knmak ve onu siper edinmek gerekir. Alemin ilgili olduu ilahi isim-

lerden her birisinden ve her birisiyle saknlabilir. Bu ise -lütuf isimle-

rinden- ya ayrlndan korkmak ya da -kahr isimlerinden- insana ula-

masndan korkmaktr. O halde Allah’n isimlerinin hükmünden saknl-

d gibi isimlerinden de ancak O’nun vastasyla saknmak müm-

kündür. Hepsini toplayan isim ise ‘Allah’ ismidir.

‘Allah’, zt anlaml isimlerin toplamdr. ki zt bir yerde bulundu-

unda, hükümleri ortadan kalkar, çünkü bir yer iki zdd kabul etmez

ve hükümleri ortadan kalkar. Birinin terazisi üstün gelirse, hüküm üs-

tün gelene aittir. cl-Latif ismi varlmz (yolduumuza) tercih etmi-

tir, çünkü Rahman ismi bizi korumaktadr. Bu durumda rahmet üstün

gelmi ve hükmü ilemitir. Binaenaleyh rahmet yaratmada esastr. n-

tikam ise, geçicidir ve geçicinin kalcl yoktur. Çünkü varlk bize elik

eder, bu nedenle hepimiz rahmete ve onun hükmüne varacaz. Bu ne-

denle bize ‘Allah’tan takva’ emredildi. Baka bir ifadeyle, O’nu siper

edinmeli ve içerdii ztlktan dolay O’ndan çekinmeliyiz. Hz. Peygam-

berin Allah’a Allah’tan snmas budur: ‘Allah’m ! Senden sana su-
rm.’

Takva, dünya ve ahirette insana elik eden makamlardandr. Cen-

nette insana hakim hal, üzerinde yaratlm olduu ilahi surettir. Bu su-

retin kendisine egemen olmas nedeniyle, insan bir eye ‘ol’ dediinde,

o ey meydana gelir. Bazen bu makam, insan kendisi hakknda daha

hayrl olan bir durumdan perdeleyebilir. Söz gelii Kesib’tcn habersiz

kalabilir. Halbuki Kesib insann içinde bulunduu duruma göre (kendi

adna) daha hayrldr. Bu durumda el-Müzekkir ismi gelir ve ona Kesib

mertebesinin üstünlüünü, orada elde edecei eyleri ve ailesine getire-

cei hediyeleri hatrlatr. Kul cennette kendisini daha hayrl olana -d

Kesib’tc meydana gelecektir- gitmekten alkoyan o isimden çekinir. Bu
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nedenle ‘takva makam’ dünya ve ahirette insana elik eden bir makam-

dr görüüne vardk. Bunu örenince, Allah’tan takva sahibi olmann

kul için kazanlan bir makam olduunu ve bunun için emredildiini

bilmelisin. Emredilen her eyde durum böyledir. Öyleyse emredilen her

ey, kazanmdr. Bu nedenle sûfiler ‘Makamlar kazanm, haller vergidir’

demitir.

Hak’tan takva, bizdeki hükmü bakmndan iki ksma ayrlr. Yani i

bizde iki ksma ayrlr; Birincisi, Allah’n -müminler olmamz bakmn-
dan- kendisinden ‘hakkyla’ çekinmemizi emrettii ksmdr. Dieri ise,

herhangi bir grubun tahsis edildii bir nitelik belirtmeksizin, imkân öl-

çüsünde bize çekinmeyi emrettii ksmdr. Belli bir grubun tahsis edil-

dii nitelie örnek olarak, ‘hakkyla çekinmek’ eklinde belirledii du-

rumu verebiliriz. Bununla beraber müminler, daha önce zikredilmitir

ve zamir onlara dönmütür. Böyle bir ey açkça isimlendirilmemi ve

belirtilmemitir. Bu durumda tam olarak belirlenenin aasnda kalm
ve baka bir hüküm gerçeklemitir.

. Allah ‘gücünüz ölçüsünde Allah'tan çekinin
’230 der. Ayet, balaç /e’si

ile gelmi ve uzak ya da yakn zikredilenlere ait çoul zamirle balam-
tr. Zamirler gayb âlemine katlrken belirli olanlar ehadet âlemine ka-

tlr. Çünkü belirsiz, belirli her eye uygundur; bir eyin tahsis edilip

dierinin edilmemesi mümkün deildir. Dolaysyla o geneldir. Belirli

olan ise, snrldr. Çünkü Zeyd dediinde, isimlerden baka biri deil-

dir o. Çünkü bu isim, belli bir ahs için konulmutur. ‘Sen’ dediinde

ise, bu da, kadim ya da hadis muhataba uygun bir zamirdir. Bu nedenle

zamirli olan ile isim veya nitelikle belirlenmi olan ayrt ettik. Nitelik,

isim ve zamir arasnda ara bir eydir. Çünkü mümin ya da kâtip dedi-

inde, onu mümin (veya kâtip) olmayandan ayrt edersin. Bu durumda

o, bir açdan nitelikle belirlemi olduun falana benzerken öte yandan

bu nitelii tayan herkese verilmesi gereken zamirlere benzer. Hitap

(ikinci ahs) zamiri -mümin ya da mümin olmayan, insan ya da insan

olmayan, ksaca her kim olursa olsun- bütün muhataplar kapsar.

Allah’tan hakkyla çekinmek, insann takvay Allah’tan görmesidir.

Takva .sahibi, Allah karsnda saygnn gerei olan yükümlülük nispeti-

nin dnda, takvadan büsbütün uzaklar (çünkü onu Allah’a ait gör-

mütü). Ö halde Allah’tan hakkyla çekinen kimsenin durumu, daha
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önce açkladmz Allah’a hakkyla iikrcdcnin durumuna benzer. Bu

ayet, sahabenin karlat güç ayetlerden biriydi. Onlar, takvada güç

yetirmeyi (imkân ölçüünce) belirten ayet ile kullarn yükünün azaltl-

dn zannetmi, daha güç bir eye intikal ettiklerini anlamamlard.

Biz de onlarn söylediini söylüyoruz! Fakat Allah ‘hakkyla’ sözüyle bu

gibi durumlarda kastettii eyi açklaynca, iimiz kolaylat, Allah’tan

güç ölçüünce çekinmenin daha ar bir yükümlülük olduunu ören-

dik. Çünkü insann davrannda bütün gücünü harcamas zordur. Onu

ayakta ntan bir fazlann geride kalmas gerekir. Hakkyla korkmak ise,

böyle deildir. Öte yandan unu örendik: Allah kulu ‘güç yetirme’de

sabit klmtr. Onu Halck’n sabit kld bir yerde yok saymak, uygun

deildir. Böyle bir ey Allah ile didimektir. ‘Hakkyla çekinmek’ ise,

Allah kulu için takvasnda kendisine bakmay belirtmitir. Bu ise, daha

kolaydr. Öyleyse sahabeye göre iddetli olan ey, gerçekte ve meseleyi

Allah’tan anlayan kimselere göre, daha kolay iken onlara göre kolay

olan gerçekte ve Allah’tan anlayanlara göre daha zordur. Allah bizi hi-

tabm kendisinden anlayan ve nezdinden rahmet verdiklerinden etsin!

Bu, insana verilen anlay ve 'kendi nezdinden bilgi öretti
52,1

ayetinin an-

lamdr. Allah katndan bilgi verdii kimseyi öznellie (indîlie) brak-

mam ya da kendisine yönlendirmemi, onun örenim iini -içinde bu-

lunduu zayflk halinden rahata çkarmak için- üstlenmitir.

Kul fiillerini yapabilme vc onlar kendi bana yerine getirme iddia-

snda bulunmasayd, Allah ne bir yükümlülük ne de bir eriat indirirdi.

Bu nedenle Allah, bu iddiada müminin payn u dua yapt: ‘Senden

yardm diler iz.’
2” Allah biz ve benzerlerimiz gibi, d varlklar kendile-

rinden ortaya çkan fiillerden soyutlamalar hakknda öyle demitir:

‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur. O, yiice ve azimdir. O, or-

tak koulamayacak kadar yücedir.' Binaenaleyh bu fiiller, sadece Allaha

aittir. ddia ve soyutlanmak arasnda ne büyük fark var! ddia eden, ka-

nt getirmekle yükümlüyken iddiadan soyutlanan yükümlü deildir. d-

diadan uzaklamak da bir iddiadr deme! Çünkü soyutlanmak hiçbir e-

'yi geride brakmaz. Bu nedenle ona ‘teberr eden’ denilir. Biz gerçek-

lemi eyler hakknda konuuyoruz. Çünkü bizim kitabmz, hatta bü-

tün sözlerimiz, iin kendiliinde bulunduu duruma dayanr. Teberri,

Hakk’a ait olumsuz bir niteliktir. Kulun hakikati de olumsuzluktur, id-

dia ise, olumlu-ilahi bir niteliktir ve sadece Allah’a ait olabilir. Kul in-
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safl olursa, bu konuda Allah’a kar koymaz ve öyle der: ‘Allah'tan

baka güç ve kudret sahibi yoktur.’ Hatta öyle der:
‘
Senden yardm dile-

riz Her ne zaman ‘Senden yardm dileriz’ derse, bunu gerçek anlam-

da deil, bir okuyucu olarak söyler. nsan için niyet ettii vardr ve in-

san bildiine göre davranr.

Kul bir iddiayla ortaya çkmasayd, ‘

imkân ölçüsünde Allah’tan çeki

-

nin
,2U denilmezdi. Burada imkân, iki zayflk arasnda sizde yarattm

güç demektir. Kendisindeki gücün yaratlmlmm ve sahibinin farkna

varan kimse, bir iddiada bulunmaz. Güç insanda sahibi olmad bir

emanettir. nsan ise, sahip olduuyla zengin olabilir. Emanet sahip

olunmayan geçici bir eydir ve bulunduu kimseye emaneti sahibine

vermek emredilir. Bu noktada emaneti sahibe vermek ‘Allah'tan baka

güç ve kudret sahibi yoktur* demektir. Baka bir ifadeyle, kudret -bize

deil- Allah’a aittir. Giiç iddiasnda bulunanlar
‘

gürünüz ölçüünce (ma-

isteta’tiim

)

mi ifadesindeki ma’y mastar anlamnda almtr. Güçten uzak

duranlar ise, onu olumsuzluk saymtr. Bu durumda Hak onlarn nez-

dinde takvaya güç yetirmeyi olumsuzlam, mastar sayanlarda ise olum-

lamtr.

Takva, sahibine nispet edilen eye kar Allah’ kalkan edinmektir.

Kula bir ey nispet edildiinde, kalkan onunla kula ulap kendisine ezi-

yet edecek ey arasna girer ve kalkan o evi göüsler. ‘Allah’tan daha

çok eziyete sabreden yoktur.’ Çünkü ok, klç, ta, mzrak, klç vb. ey-

lerin vurduu darbeleri kalkan karlar. Burada kalkan insann elindeki

siperdir ve onu ardndan korur. I-’akat takva sahibi güçlü bir teraziye

gerek duyar. Bunu ise kendisine nispet edilen ve ‘kötü’ diye isimlendiri-

len eylere kar kullanr. Kul kötü durumlar kabul eder ve saygnn ge-

reiyle Allah’ onlara siper edinmez. Bununla beraber onlar karlayan

gerçekte Allah’tr. Fakat bu konuda kula sayg emredilmitir. (Knan-

m eyleri kendine ait saymayla ilgili) Böyle bir iddia kula zarar ver-

mez, çünkü bu -gerçek deil- ekilde bir iddiadr. Allah insann böyle

davrandn bilince, onu ileri kendisine havale edip her konuda tevek-

kül eden, kaderin ak altnda sakince dran ve Allah’n gecenin ve

gündüzün evlatlarnda meydana getirdii ilerde dolaan kimseleri

ödüllendirdii gibi ödüllendirir. te bu Allah’tan takva makamdr.

Onun hakikatine ksmen deindik, çünkü anlam üzerinde konumak,
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geni yer ntar. Biz ise, bu kadarla yetindik ve perde ve Örtü takvasna

geçtik. Bunlarn hepsi ‘Allah'tan takvadr’ çünkü esas olan budur.

Doksan üçüncü ksm sona erdi, onu ‘Hicab ve Örtü’ hakkmdak

seksen beinci bölüm ile doksan dördüncü ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

SEKSEN BENC BÖLÜM
Hicab ve Örtü Takvas Hakkndadr

Örtüden saknan var ya

Örtünmenin kendinden olduunu bilir

Üzerinde görülen bir gün geldiinde

Dün kaçrd eye alar durur

Yok olucu dünyada örtü kaldrlsayd

Kabirde kaldrlmadan ünce

Adamlarn ulat yere ulard

Himmetlerin yükseldii kutsiyet cennetlerine

Hakk’m yüzü onlarn srrnda parlar

Bir vakit dolunaynda bir vakit güneinde

Aklyla bir üstünlük görmez

Gördüünde ya da duyumsadnda

Akldan korktuu gibi

Duyusu da duyusundan korkar
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Bu nedenle takva sahibi saknr

Tpk eytann temasndan saknan gibi

Allah sana vc bize yardm etsin, bilmelisin d, Allah öyle buyurur:

‘Hayr! Onlar rablerinden perdelidir.™ Bir hadiste Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Allah’n karanlk vc nurdan yetmi perdesi vardr, onlar aç-

sayd yüzünün tecellileri gözün gördüü her eyi yakard.’ Baknz! Bu

perdeler ne kadar latif ve gizlidir. Bu ar yaknlkta bile kendisini gör-

memizi engelleyen perdeler ortadayken Allah, ‘Biz ona ahdamarndan

daha yaknz™ buyurur. Bu perdelerind varln da göremeyiz ve on-

lar da bizden perdelidir. Allah ‘Biz ona sizden yaknz, jakat siz göremez-

siniz’”
8 buyurur. Evet, Rabbimiz! Ne seni ne perdeyi görebiliriz. Biz

perdenin ardndayz. Sen ise, ah damanndan, hatta daha da yaknsn.

Seni göremeyiimizin nedeni de bu yaknlktr zaten. Kendisini göre-

meyen insan, bize bizden yakn seni nasl görebilir? Yaknln zirvesi

perdeyken uzakln son noktas da bir perdedir.

nsann belini kran, akl hayrete düüren ve bizim dc örendiimiz

sr, bir uyar ve ikaz olarak buyurduun ayetin hükmüdür: ‘Allah’n

gördüünü bilmez mi?™ Baka bir ayet ise ‘Her nerede iseniz, 0 sizinle be-

raberdir
5240 buyurur. Bunun ardndan, zâtna ait perdelerle nitelenmi

olman bakmndan bizimle kendin arandaki perdeleri kaldrsaydn, gö-
A

zün gördüü her eyi zâtnn tecellileriyle yakacan söyledin. Alem

nur vastasyla ortaya çkmtr ve o senin varlndr. Nasl olur da, ha-

kikati var etmek olan bir ey, yok edeci olabilir ki? Burada hayret var-

dr. Sonra, iki durumda kendini snrlama hükmü altna soktun. Bunu

ise, bizde yarattn ve düünme niteliiyle meseleyi inceleyen akl gücü

inkâr eder. Biz sadece duyu ve akla sahibiz. Sen duyuyla alglanamad-

n gibi aklla da alglanamazsn. Böylelikle tanm gerçekleti: Sen per-

denin ardndasn. Dolaysyla snrlananmsn. Bize perdeden daha ya-

lan isen, yine snrlanrsn. Her eyi ihata eden isen, snrn olumsuz-

lanmasna daha yaknsn. Hal böyle ise, enle bizim aramzda vc bizimle

senin aranda olduunu bildirdiin perdelerle, niçin kendini snr içine

sokum ki?

Akllar hayrete dütü, Hak ise aklllara hitap eder. Hak kantlar

karlkl bir ekilde ortaya koydu. Delilin birinin kabul ettiini dieri

ortadan kaldrr.
‘
Bunlar

,
ancak birfitnedir. Onmla dilediini artr ve di-
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lediine hidayet edersin. Sen bizim velimizin. Bize mafiret et ve bizi ba-
la

.’2* 1 Bundan daha güçlü bir mafiret olabilir mi? Allah Hz. Musa’nn

hayrn versin! O ‘Bu senin fitnendir
’242 derken bize tercüman olmutu.

Sen kullarn kantlarla snarsn. Ortada ise, sana ulatran bir delil yok-

tur. Delil kendisini koyan birini gösterir, yoksa koyann hakikatini gös-

termez. Öyleyse sebir (ayrtrma) taksim ve kadim kelamnn verisin-

den sonra, gördüümüz yegâne ey, senin perdelerin ta kendisi olman-

dr. Bu nedenle perdeler perde olmu, onlar görememiiz. Bununla be-

raber onlar
£nur ve karanlktr.’ O, bizi kendisiyle zahir ve bâtn diye

isimlendirdiin eydir. Bize Allah’tan saknmay emrettin. Allah perde-

nin kendisi olmasayd, mürik olurduk. Onun üzerinde ez-Zâhir ismin-

den karanlk ve el-Bâtn isminden nuranî bir perde vardr. Bizim birle-

ydiler olduumuz ortaya çkt gibi senin de perdenin kendisi olduun

sabittir. Biz senden senin vastanla perdelendiimiz gibi sen de bizden

zuhurunda perdelendin. Sen bilinmezsin, çünkü biz seni isminden ara-

rz. Ayn ekilde, melei de isminden ve niteliinden aryoruz (tanmak

istiyoruz) . Hale o isim veya nitelikle zuhur etmeksizin zâtndan kaynak-

lanan bir zuhur ile bizimle beraber olsayd, bizimle konuur, biz de

O’nunîa konuur, O bizi bilir, fakat biz O’nu bilemezdik. te bu,

Hakk’n niteliklerinin -sübûri deil- selbî olduuna dair en güçlü delil-

dir. Çünkü nitelikler sübûtî olsayd, zâtyla ortaya çktnda bu nitelik-

ler Hakk’ izhar ederdi. Öyleyse Hakk’n O olduunu sadece kendi bil-

dirmeliyle bilebiliriz. Baka bir ifadeyle biz, O’nu bilmede O’nu taklit

etmekteyiz. Hakk’n nitelikleri sübûtî olsayd -zâtnn ayn olacaklar

için- O’nu gördüümüz niteliin aynsyla bilecektik. Halbuki gerçek

öyle deil! Bu durum, aklclarn ve tebihi kabul eden sfatçlar olan

düünce erbabnn inandndan farkl bir hali ortaya koyar.

Bu durum bizi varlklarn ayrntlarnda una inanmaya götürdü:

Varlklarn tafsili, Hakk’n mümkün mazharlarda onlarn istidat halin-

deki durumlarna göre zuhuruyla (ortaya çkmtr). Böylelikle zuhur

eden üzerindeki nitelikler bakalamtr. Çünkü Hakk’n kendilerinde

ortaya çkt a’yân(- sâbite), farkl farkldr. Böylelikle varlklar birbi-

rinden ayrm, a’yânm çoalmasyla çoalm ve kendiliklerinde birbi-

rinden ayrmtr. Öyleyse varlkta Allah ve (sabit) a’yânn hükümle-

rinden bakas yoktur. eylik yokluunda ise, mümkünlerin a’yâm var-

lk ile nitelenmeye hazr halde bulunur. Mümkün a’yân(- sâbite), (d)



150 Fütûhât- Mekkiyye 7

varlkta deildir, çünkü zuhur eden onlarn hükümleridir. Onlarn dta
varl yoktur, dolaysyla onlar da yoktur. Ayn ekilde, O vardr ve Ö
yoktur. Çünkü O, zuhur edendir. Varlklar arasndaki ayrm, (sabit)

a’yânn hüküm farkll nedeniyle aklcdilir vc duyusal bir ayrmdr.

Dolaysyla O deildir.

Ey ben olmayan ben

0 olmayan O!.

Burada ince bir oyun ve gizli bir iaret vardr ki kesin kant onu

reddeder ve olumsuzlar. Gözler ise, var eder ve ortaya koyar. Bundan

sonra istediini söyle: Sana gerçein ne olduunu açkladk. Öyleyse

hiçbir inanç sahibi inancnda yanlmad gibi hiçbir eletirmen de ele-

tirisinde yanlmamtr,

Allah vardr ve âlem sonradan olmutur.

Alem vardr, Allah zahirdir

Bilgi Allah’ bilmemektir

Sarl bu sözüme, çünkü ben yaknda yolcuyum

Bilgimden baka da bir malm yok

Evladmdan baka da varisim; ite mal bu

SEKSEN ALTINCI BÖLÜM
Dünyevi Snrlarda Takva Hakknda

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki:

Allah'n snrlarm koruyanlar Fertlerdir

Bu dünyada; fertler teklerdir

Snrlarn suretini incelersen
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Berzahlardr; onlar gerçekte tanklardr

Öyleyse resim haddinden sakn

Onun bir kuyusu, kuyuda da ilhad vardr

Zâti payn snrnda dur

Ularsn, mutluluu ve neesi olann ulatna

Yoksulluk ve acizlik dünya ve ahirettedir

Yaknln sonu uzaklamaktr

Bu himmet sahibi kavimlerin yoludur

Onlarla ulatlar, âlem üzerinde efendi oldular

Allah öyle buyurur: ‘Sizden sadece zulmedenlere isabet etmeyecek bir

fitneden saknn. Biliniz ki Allah cezalandrmas iddetli olandr .’
243 Hak

edeni ve etmeyeni, zalimi ve zalim olmayan, yapan ve yapmayan ku- -

atan bir cezadan daha iddetli ceza olabilir mi? Bunlar bu dünyevi had-

lerdir. Çünkü dünya karm diyardr ve (kayna da) kark bir

nutfedir. Böylece cezas da -ayrm olmad için- geneldir. Ahiret hadle-

ri ise, öyle deildir, çünkü oras ayrm yeridir. Dolaysyla ukubet orada

sadece ehline olabilir. Ahiret hayat kark bir nutfeden olsayd -ki bn
Kasi bu görütedir- hiç kukusuz ukubet, ehli olana da olmayana da

ulard. Buradan -düünürsen- ahiret yaratlnn önceden bir örnei-

nin olmadn örenirsin. Gerçi dünya yaratl da önceki bir örnee

göre gerçeklememitir. Bu durum,
c
îlk yaratl örendiniz, düünmüyor

musunuz ?
244 ayetinde dile getirilir. Kastedilen, ilk yaratln bir örnee

göre gerçeklemediidir. Bu nedenle tahsis kelimesi (Lev-la) getirilmi-

tir.

Bu genel fime, kuatc ceza ve iç içe girmi hadler, dünya hayatn-

da ‘

Allah dilediini yapandr’24S
ayetinin gereidir. Ayetin zahiri adaleti

gerektirmezken bâtn ilahi ihsan gerektirir. Bu nedenle, ‘Ahirette kimse

kimsenin günahm tamaz .’
246 Burada ise genel cezalarda durum böyle

deildir. Fakat günah ilememi olana ukubet ceza deil, bir fitnedir

(snanma). Zalimde ise cezadr, çünkü ukubet ona günahnn hemen

ardndan gelmitir. O halde, zulmü yapmayan kimse bu cezay hak et-

memitir. Fakat içinde bulunduu yer onun üzerinde hüküm sahibidir.

Ayn ekilde, orada kâfirlerin hak ettiini hak etmeyenler de bulunsa bi-
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le, küfür diyar da ehli üzerinde hüküm sahibidir. Allah öyle buyurur:

‘Zulmedenlere meyletmeyin, size ate temas eder”47 Peygamber, her kav-

inin kölesinin onlardan olduuna hükmetmitir. Onlardan olmak, hü-

küm bakmndandr, yoksa gerçekte onlardan deildir. Allah bizi ihsa-

nyla muamele ettii kimselerden asin ve bizden hakknn gerei olan

eyi talep etmesin.

Allah seçtii kullar hakknda ‘O nefsine zulmedendir”4* buyurur.

Çünkü insan emaneti üsdenmitir. Bu, Allah’n kullar arasndan seçil-

milerin zulmüdür, yoksa ilahi uurlar aanlarn zulmü deildir.
‘

Al-

lah’n snrlarn aan kimse, hiç kukusuz, kendine zulmetmitir

d

149 Çünkü

nefsin snrnda durmas gereken bir haddi vardr. Bu snr, kulluk sn-

rdr. Allah’n snr ise O’na ait eydir. Kul Rablik niteliine girdiinde

-ki Allah’a aittir- Allah’n snrlarm am demektir.
c
Allah'n snrlarn

aan ise zalimlerin ta kendisidir.”
50

Bir eyin snr, ondan olan eyin d-
na çkmasn engelledii gibi ondan olmayann kendisine girmesini de

engeller. Zatî snrlar bunlardr, dolaysyla onlardan saknan kimse,

kurtulua ermitir. ‘Bunlar, Allah’n snrlardr, onlara yaklamaynz

.

m
‘Allah ayetlerini insanlara böyle açklar, umulur ki takva sahibi olurlar.’

152

Allah snrlarn amadklarnda ve onlar kendileri için kalkan edindik-

lerinde, bu insanlar takva sahibi diye nitelemitir.

Elimizde Allah’a ait zât snrlardan bir ey yoktur. Bizde olan,

resmi snrlardr. Bu nedenle, kullar onlara kar cüret gösterir ve onlar

aar, bundan dolay da cezalandrlrlar. Bu haddi sahibi olan Hak

kendine ait snra onlar soktuunda, içeri giren kii zalim olmayaca

gibi bir cezay da hak etmez. Söz konusu olan (zât deil) resmî snr
olunca, kul ona girmeyi kabul etmitir. Kul -sahibinin sokmas olmak-

szn- kendiliiyle girdiinde ise, hiç kukusuz, kendisini cezaya sunmu

demektir. Böylece snr sahibi, iki hayrdan birisindedir: Dilerse ceza-

landrr, dilerse affeder ve över. Bu kii, kerem, af ve bala nitelenen

kimseye benzer. Bütün bunlar, Ilakk’a ait resmi snrlardr.

Bu meselede dikkatini çektiim garip bilgiyi örenmelisin, çünkü

o, Allah’ bilmenin özüdür. Allah’n lafz snrlarna gelirsek, Allah ke-

limesinin dnda eriat hiçbirini yasaklamad. Er Rahman kelimesi

hakknda ise, görü ayrl vardr. Hiç kimse, Bale-beklce Rame-

hürmüz ve Bilal-ebad gibi, bileik bir isim olmas anlamnda er-



Doksan Dördüncü Ksm 153

Rahmanü’r- rahim diye isimlenmemitir. Bu ismin korumas, meru-

ilali bir emirden kaynaklanmam, gayba ait bir korunma olmutur. Al-

lah bu bileik isimle isimlendirmenin (hikmerinden) insanlar gafil b-

rakmtr. Snrlarn korunmas hakknda b kadar açklama yeterlidir.

SEKSEN YEDNC BÖLÜM
Ateten Takva

Allah öyle buyurur:
*
Kâfirler için hazrlanm ateten saknn .*33S

Baka bir ayette ‘Yakt insan ve talar olan ateten saknm 254
denilirken

baka bir ayette
‘

Kendinizi ve ailenizi yakt insanlar ve talar olan ateten

saknn,2SS
buyrulur.

Ateten saknan kimse

Kabrinden Rahman’a götürülür

el-Cebbar ve benzeri isimlerden (ayrlarak)

ükrüne kar Allah’a ükretsin

Özellikle cehennemi gördükten sonra

O büyük günde herkese

Ate ve benzeri eylerden saknma

Ateten saknmak O’nun tuza

Hak’tan bakasndan saknma sen

nsann yararn zararnda gizledi.

Allah seni baarya erdirsin ve sana anlay versin, bilmelisin ki:

Ate baz hastalklar için ilaç olarak kullanlr. Dolaysyla ate bir kal-

kandr. Ate hastalndan ancak atele yakma eklinde saknlr. Allah

burada atei kendisine tutulan kimse için ateten daha iddetli bir hasta-

la kar kalkan yapt. Büyük günahlardan daha büyük hangi hastalk
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olabilir? Allah atei kyamet günü büyük günahlar için -dünyada atele

yakarak (tedavi olmak) gibi- bir ilaç yapt. Allah onlar kyamet günü

atee sokmakla ateten daha büyük bir hastalktan kurtarr. Bu hastalk,

hakknda korku duyulan kimsenin atele yakarak tedavi edilen hastal-

n yerini alan Allah’n öfkesidir. Böylcce, atele yaklarak tedavi edilen

kimse afiyete ulaaca gibi büyük günah ileyenler de derileri yanm
bir halde cehennemden sonra cennete geçeceklerdir. Bu yorum, cehen-

nemdeki atei kalkan anlamnda aldmzda geçerlidir. Nitekim dünya

hayatndaki dini cezalar da ahiret azabna kar kalkan anlamnda yo-

rumlarz. Bu eczalar ‘kefarettir (örterler)’. Yani, bu eczalar kiiyi atein

azabndan gizler ve örterler.

Buradan Allah ve peygamberleriyle savaanlar derken kastedilenle-

rin kâfirler olduunu söyledik. Allah’n dünya hayatnda onlara verdii

eczalar, müminlerin hakknda dini cezalarn kefaret olmas gibi kefaret

saylmaz. Aksine Allah öyle demitir: ‘Bu dünya hayatnda bir cezadr,

ahirette daha büyük azap vardr .’2*6 Böyle bir ey kâfirler için olabilir.

Ahiretteki azabn büyük olmas, zahir ve bâtn içermi olmasndan

kaynaklanr. Müminlerden büyük günah ileyenlerin azab öyle deildir.

Çünkü Allah onlar atete öldürür ve en sonunda simsiyah kömüre dö-

nerler. Onlar, ölümleri nedeniyle azab hissetmez ve dolaysyla büyük

azaptan paylar yoktur. Bize ilitiinde kendisinde bulunan ac nedeniy-

le ateten saknrz. Atein ta olanlar ise, onun etkisini artrrlar, çünkü

onlar tpk korlar gibi atete yanar. Sonra, ate korlar vastasyla -ki ate

onlarda ortaya çkar- baka bir etki meydana getirir. Bunda ise bir yarar

bulunabilir. Buna örnek olarak yemek kabnn altnda bulunup da kap-

taki yemei piiren atein yararn verebiliriz. Bu pime vastasyla insan

için bir yarar gerçekleir.

Esir küresi ve güne nlar, bizim yararmz bulunan meyvelerin

türeyiine ve scaklklaryla madenlerin olgunlamasna etki ederler. Bu

nedenle söz konusu eyler, ate olmakla birlikte, rahmettir. Ayn ekil-

de, ahiret yaratln, cennet ve cehennemin yerini, cennet meyvelerin-

den yiyen cennetliklerin kendisini yiyenler için hazzn gerçekletii ol-

gunluu bilenler, atein ve cennetin nerede olduunu da bilirler. Cen-

net meyvelerinin olgunlamasnn sebebi, cennet toprann altndaki

atein scakldr. Böylece ate, cennet toprann derininde bir scaklk

meydana getirir ve cennetteki yiyeceklerin ve ancak atein scaklyla
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uygun hale gelen eylerin olgunlamasn salar. Bu ate cennet için ka-

bn altndaki ate scaklna benzer. Cennet toprann zemini, atein

çatsdr. Bunu et-Tenezzülâtu'l-MûsIiyye isimli kitabmzda açklamtk.

Güne, ay ve bütün yldzlar atetedir. Allah’n kendilerine tevdi et-

tii hükümlerden ise, (hayatlar) onlara bal canllarn yararlar gerçek-

leir. Böylelikle ate, baz eyleri ahirette yüceltirken baz eyleri dünya-

da alçaltr. Dünyada durum böyle iken suretler deise bile ahirette i

manaya intikal eder. Dikkat ediniz! Cennet topra misktir. Bu ise içer-

dii ate nedeniyle doas gerei scaktr. Cennet aaçlan bu misk top-

rana dikilmitir. Dünyadaki bitkilerin hali içerdii doal scaklk ne-

deniyle gübrelenmeyi gerektirir, çünkü o kokuan bir eydir. Scaklk

ise kokumaya elverili cisimlerin kokumasn salar. Bu kadarlk açk-

lama, atele saknma hakknda yeterlidir. Her iki dünyada da ateten Al-

lah’a snrz!

SEKSEN SEKZNC BÖLÜM
eriat Hükümlerinin Esaslarnn Srlarnn Bilinmesi

eriat Allah ahlâklanahm diye emretti

0 yaratklarn hakkn da kendi hakkn da bilir

Bir kul bir yasa ortaya koyarsa

lah onun hakkn kendi hakk sayar

ki eriat da ayn kökten

‘lah yaratklarna buyurdu’ denilmedikçe.

Bunu derse (akl kaynakl) eriat bir tuzaa döner

Dost kendi yldzyla ufkundan doduunda

Fikirlerini taklit eden bir kavmi avlamak üzere

Böyle biri doru olduunu iddia etse bileyalancdr
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Kitabnn aslnn hükümlerini incelemelisin

Belki de nuru göze parldar

Bilmelisin ki, esaslarnda görü birliine varlan eriat hükümleri üç

tanedir: Kitap, mütevatir sünnet ve icma. Bilginler, kyas hakknda gö-

rü ayrlna dümütür. Bir ksm delil olduunu ve hükümlerin kay-

naklan arasnda bulunduunu ileri sürerken bir .ksm bunu reddetmi-

tir. Ben de reddedenler arasndaym. Allah öyle buyurur:
‘

Allah’tan sa-

knn, size öretir .

w Baka bir ayette ‘Allah’tan saknrsanz, sizin için bir

Jurkan yaratr'
1
™, ‘Allah’tan saknn ve Peygamber’ine iman edin ki, size

rahmetinden iki hisse versin ve size kendisiyle yürüdüünüz bir nur yaratsn,

size mafiret etsin'
2™ buyrulur. Bu ayet, Allah’n Hzr kulu için söyledii

‘Ona katmzdan bir rahmet verdik ve nezdimizden bilgi örettik
'260

ayetine

benzer. Allah kuluna bilgi vermi olmasn, rahmetinden saymtr.

Takva, bizim için belirlenmi bir ameldir. Dolaysyla takva amelinin

hükmünün bu delillerden birine ya da Allah’tan ‘takva’ etmemizi gerek-

tiren bir meselede bütün delillere dayanmas gerekir.

Cüncyd-i Badadi öyle der: ‘Bizim bu ilmimiz. Kitap ve Sünnet

ile kaytldr.’ Bu ikisi, iki fail asildir. cma ve kyas ise Kitap vc Sün-

nete delaletleri sayesinde sabit ve geçerlidir. Onlar, hüküm bakmndan

edilgin iki asildir. Bu dört hakikatten ise, meru hükümlerin varl or-

taya çkt gibi o hükümlere göre davranmakla mutluluk gerçekleir.

Çünkü varlklar dört ilahi hakikatten meydana gelmitir. Bunlar bilgi,

hayat irade ve kudrettir. Cisimler de dört doal hakikatten meydana

gelmitir: Scaklk, soukluk, yalk vc kuruluk. Türeyenler dört rükün-

den meydana gelmitir: Ate, hava, su ve toprak. nsan ve hayvan be-

deni, dört karmdan ortaya çkmtr: Safra, kara, kan ve balgam. S-

caklk ve soukluk etkin, yalk ve kuruluk edilgendir.

ndirilen eriatlara inanmayanlar da riyazet, mücahede ve nefsi do-

ann etkisinden kurtarmak gibi hususlarda bizimle ortak olunca, onlar

da temiz ve arnm ruhlara ulaabilir ve bu ulamann hükmü, indiril-

mi eriatlara göre davranan müminlerde ortaya çkt gibi onlarda da

ortaya çkar. Bu nedenle, bizimle onlarn arasnda -insanlarn genelinin

nezdinde- bu noktada bir benzeme ortaya çkmtr. Biz riyazet kefi-

nin ve yüce ruhlarn yardmnn verdii bilgilerden söz ettik, bu erdemli

nefslcrde âlemdeki her ey nakedildi ve böylelikle bilinmeyenlerden
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konumulardr. Benzerlii ortadan kaldrmak için Cüneyd öyle der:

‘Bizim davranmz ile aklclar arasnda (görünüte) bir ortaklk ger-

çeklese bile, bizim riyazet, mücahede ve bu bilgileri ve bizde ortaya ç-

kan temiz halleri bize kazandran amellerimizin dayana, Kitap ve

Sünnet’e göre davranmaktr. Cüneyd’in, ‘Bizim bu ilmimiz Kitap ve

Sünnet ile snrldr’ sözünün anlam budur. Kyamet günü o insanlar-

dan böyle ayracaz. Çünkü onlar, ilahiyat bahislerinde bizim sahip

olduumuz zevke sahip deildirler. Onlarn feyizleri ruhanî iken bizim

feyzimiz hem ruhanî hem ilahidir. Çünkü biz ‘eriat
5 denilen ilahi bir

yolu takip ettik. Bu yol, bizi eriat ortaya koyana ulatrd ki, O da Al-

lah’tr. Çünkü O, bu yolu kendisine ulaan bir yol yapt, bunu bilmeli-

sin!

Allah’n eriat ve insann harekederindeki hükmü, sadece Ku-

ran’dan örenilebilir. Biz de o Kuran’ söyleyen vastasyla var olduk ki,

o da Allah’tr. Allah bir eye ‘ol’ demi, o da olmutur. Kuran, dayand-

mz en güçlü delildir. Ya da Hz. Peygamber’den güvenilir bir ekilde

aktarlan sözler delildir (hadis) . Hz. Peygamber, kullarna emrettii ko-

nularda Allah’tan aktard bütün hususlarda doru söylediine akln

delil tekil ettii kimsedir. Bazen bir rivayet, sahabenin görü birliiyle

gerçekleir ki bu ‘icmadr’. Bazen ise güvenilir kiinin güvenilir kiiden

rivayetiyle gerçekleir ki, bu da tek kiinin rivayetidir (haber-i vâhid).

Haber bize hangi yolla ularsa ulasn, onunla amelle yükümlüyüz. Bu

konuda bilginler arasnda görü ayrl yoktur. Bu nedenle, usul bilgin-

leri icma hakkmda öyle demitir: ‘Zorunlu olarak dile getirilmese bile

icma bir nassa dayanmaldr.’

Kyasa gcLirsek, onun delil ve asl edinilmesinde görü ayrl var-

dr. Çünkü kyasn bir yönü akledilire bakar. Baz yerlerde onu kullan-

mak, kullanmamaktan daha iyidir. Baz yerlerde ise, bu üstünlük gö-

zükmez. Bununla beraber kyas, hakknda kesin kanaat hükmü verilmi

bir kant deildir. Bu durumda o, ‘alad’ habere benzer. Ahad haber,

(kesin) bilgi ifade etmese bile, kullanlmas hususunda görü birlii bu-

lunan bir kanttr. Bilgi ise hükümlerin ispat esaslarndan biridir. Öyley-

se, kuku bulunmayan apaçk bir durumda kyas da öyle olmaldr.

Kendi adma kabul etmesem bile, ben, içtihad kendisini kyas kabule

ulatran (müçtehidin), kyasa göre hüküm vermesini caiz sayarm. Ya-

nlsa da isabet etse de birdir. Çünkü âri, yanlsa bile müçtehidin hük-
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münü geçerli sayar ve onun ‘sevap’ kazandm ifade eder. Müçtehit k-

yas ispat ederken Kitap ya da Sünnet ya da icma veya bunlardan her

bir astldan bir delile dayanmasayd, kyasla hikiim vermesi helal olmaz-

d. Hatta insafla düünen için, teorik düünceye göre ‘açk kyas’ ile hü-

küm vermek, güvenilir tek kiinin aktard rivayetten daha güçlü bir

kanttr. Biz rivayeti, raviye hüsn-ü zan besleyerek kabul ederiz ve Al-

lah’a kar, kesin bilgi (sahibiymi gibi) raviyi de tezkiye etmeyiz. Çün-

kü eriat, herhangi bir kiiyi Allah’a kar tezkiye etmemizi yasaklam-

tr; sadece ‘ravinin öyle veya böyle olduunu zannediyorum’ deriz.

Açk kyasta ise akli-doru düünce bize ortaklk eder. Kukusuz

biz, (haberin dayanan tespit eden nübüvvetten önce de) akli düün-

ceyle Allah’n varln ispat etmitik. Bu husus bize Allah’n u ayetle-

riyle dince emredilmitir: ‘Göklerin ve yerin melekûtuna bakmazlar m?’261

Baka bir ayette ise ‘Arkadalarnda bir delilik var m, diye düünmezler

mi?’262
denilir. Böyle ifadeler, Kuran’da pek çoktur. âri’, ilk olarak Al-

lah’n varln ispatta akl düüncenin hükmünü geçerli sayd ki bu en

büyük unsurdur. Sonra, ulûhiyetimn birliinde aldn hükmünü geçerli

sayd. Böylelikle bizi akllarmzla ‘Allah'tan baka ilah olmadn’ ara-

trmakla yükümlü tuttu. Sonra, aldn delihylc bu lah’a gerekli nitelikle-

ri aratrdk. Sonra yine bize emredilen aidi aratrmayla Pcygamber’in

Allah nezdinden getirdii haberleri tasdiki inceledik, çünkü o da bizim

gibi bir insandr. Böylccc akllarmzla onun mucizelerini vc dorulu-

una kant olarak ortaya koyduu eyleri inceledik vc kabul ettik. Bü-

tün bunlar, asllardr. Bunlardan herhangi bir unsur yklsayd, eriat

geçersiz olurdu. Bunlarn dayana ise, akli düüncedir. eriat onu dik-

kate alm vc Allah onu kullarna emretmitir.

Kyas gerçekte aklî bir deerlendirmedir. Ne düünülebilir: Acaba

Hak onu dünyevi konularda ve büyük meselelerde mubah yaparken

haklarnda Kitap, Sünnet ve cma’da bir ey bulamadmz dini-feri

meselelerde yasaklar m? Biz, feri meselelerin (her birinin) meru-ilahi

bir hükmünün olduuna kesin kanaat getiririz. Artk yollar kapanm-

tr. Bu nedenle bir esasa dayanmalyz ki, o da aidi düüncedir. Bu asln

ispatnn ilkelerini ise Kitap, Sünnet olarak kabul ettik vc bunu aratr-

dk. Böylelikle kyas bu kadarlk bir aratrmayla hükümlerin delilleri-

nin asllardan saydk. Çünkü onun asl olan (Kitap, Sünnet vc

cma’da) bir hükmü vardr. Böylccc hakknda susulan eyi makul bir il-
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lete dayanarak dile getirilen eye kyasladk. Söz konusu illet, zaruret

hallerinde, her iki meseleyi bir araya getiren ve âri’nin maksad olmas

uzak görülmeyen eydir. Bu ise, o özel konuda belirli bir nas bulunma-

dnda yaplr. Bu meseledeki görüümüz budur.

Bana göre, kyas ilke sayan kimseyi hatal bulan ya da herhangi bir

müçtehidi ferî veya aslî bir konuda yanllayan kimse, müçtehidin hük-

münü geçerli sayan âri’ye saygszlk yapmtr. âri, bâtl ispat etmez

ve dolaysyla müçtehidin hükmü geçerli olmaldr. O hüküm ile hata-

nn ilikisi, müçtehidin -kendisine göre delil olmayan- baka bir müçte-

hidin deliline göre yanlm olmas demektir. Hata yapan ise ayn kii-

dir. Öyleyse müçtehidin sözünü benimsemek gerekir ve onun sözlerin-

den birisi de kyas kabul etmektir. Gerçekte hata olsa bile, âri onu be-

nimsemeyi ve kendisiyle ibadeti yerine getirmeyi emretmitir. Çünkü

Hak, diledii ekilde kullarnn ibadet etmesini emredebilir.

Bu görüebildiimiz kadaryla, bize özgü bir yöntemdir. Biz ken-

dimiz için kyas kabul etmesek bile -âri onu ispat ettii için- bu içti-

hada varan adna caiz görürüz. Kyasa kar çkan kimse insaflysa, bu

meseleyi tartmaktan uzak durur, çünkü bu tartlamayacak kadar

açktr. ‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

Bu bölümde -dier ibadetlerde yaptmz gibi- slam bilginlerinin

nczdûdc hükümlerin esaslaryla ilgili meseleleri açklayacaz. Uygun

olan, bu bölümü -açklamaya balamazdan önce- ibadetlerin ilk bölü-

müne yerletirmekti. Fakat böyle oldu, çünkü bu sralama, kendi iste-

imizle olmad. Kitap teorik düüncenin ürünü olsayd, bu bölümün

yeri -hikmetin tertibine göre- buras olmazd. Böylece kitap
‘Namazlar

,

özellikle de ikindi namazn koruyunuz ayetinin boama ve evlenme ile

onu Önceleyen ve ardndan gelen ölüm iddeti arasnda gelmesine ben-

zedi. iin görünen yönü, ayetin yerinin oras olmadn gösterir. Allah

ise eyada gereken eyi bildii için ayetin yerini oras yapt. Çünkü el-

Hakîm, gerekeni gereken için ve gerektii ekilde bilendir. Burada ne-

yin gerektiini bilmesek bile, Allah bizim elimizle bu sralamay belir-

lemi, biz de onu braktk ve kendi görüümüzle veya aklmzla ona

müdahale etmedik. Allah âlemin varlkta yazm olduu her eyi ilham

vastasyla kalplere yazdrr. Çünkü âlem, yazlm ilahi bir kitaptr.
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ki ayet ya da sahih haber çeliip bunlar uzlatrmak veya beraber

kullanmak mümkün olursa, onlar kullanmaktan geri durulmaz. Bu iki

ayetin birlikte kullanm mümkün olmayabilir, çünkü birisinde istisna

bulunurken dierinde bulunmayabilir. Bu durumda istisna bulunan

ayet kullanlr. Birisinde bir fazlalk varsa, fazlalk alnr ve ona göre

davranlr. Bunlardan herhangi birisi bulunmaz da iki ayet bütün yön-

lerden çeliirse, tarihe baklr ve geç olan alnr. Tarih bilinmez veya

bunu örenmek zorlarsa, dinde güçlüün kaldrlmas (anlamna) da-

ha yakn olana baklr ve ona göre davranlr. 'Allah size dinde bir güçlük

yaratmamtr ayeti bunu destekler. Allah’n dini kolaydr.
‘

Allah size

kolaylk diler, güçlük dilemezd205 Hz. Peygamber de ‘Size neyi emreder-

sem, gücünüz ölçüünce yapn, neyi yasaklarsam onu brakn’ der. ki

ayet güçlüü kaldrmada eit ise ve (hükümleri) dümemi ise, kii ser-

best braklr ve istedii ayet veya rivayete göre amel edilir.

Bir ayet ile ahad-sahih (tek kiinin aktard) bir haber çeliebilir ve

tarih bilinmeyebilir. Bu durumda ayet alnr, haber braklr. Çünkü

ayet kesin iken tek kiinin rivayeti zanna dayanr. Iiaber, ayet gibi

mütevatir ise ve tarih bilinmiyor ve uzlatrmak da mümkün deil ise

kii serbest braklr. Birisinde güçlüü kaldrmak söz konusuysa, onu

benimsemek öncelcnir.

Çelien her iki rivayet veya bir ayet ile mütevatir olan veya olma-

yan, güvenilir bir hadis çelitiinde ve onlardan birinde hüküm ilavesi

varsa, ilave kabul edilir, ona göre davranlr. lave bulunan hadis onunla

çeliene tercih edilir.

Hadisten sahih olan alnr. Mukallit bir yükümlüye IIz. Peygam-

ber’e dayanan (müsnet) ve imamlardan birinin ya da sahabenin sözüyle

çelien zayf bir hadis ulaabilir. Mukallit ise (imam veya sahabenin) sö-

zünün kant bilemez. Bu durumda zayf hadisi alr ve görüü brakr.

in asgarisi, gerçekte sahih olmasa bile, hadisin o söz derecesinde ol-

masdr ve mukallit-yükiimlü hadisten yüz çevirmez. Hadis sahih ise ve

sahabe veya imamn sözü onunla çeliirse, hadisten yüz çevirmek

mümkün deildir. Yükümlü, imamn veya haberle çelien sahabenin

sözünü brakr. Mürsei veya mevkuf hadise (bu durumda) güvenilmez.

Ancak tabiinden olan ravi, hadisi sahabeden aktarrsa -sahabeyi belirt-

mese bile- güvenilebilir. Bu durumda mürsei hadis kabul edilir, çünkü
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müsnet hadis hükmündedir. Mürsel hadis, tabiinden olan ravinin ken-

disinden aktard sahabeyi zikretmeden ‘Hz. Peygamber dedi ki’ diye

aktard hadistir. Bilinir ki o kii, sahabeye ulam ve onlarla arkada-

lk etmitir. Ayrca bu ravi dindarlnda güvenilirdir ve Peygamber’e

(kendi) çkarlar için yalan isnat etmeyecei bilinir. Böyle yapt bilin-

se, senetli bile olsa hadisi kabul edilmez. Bir ayetin veya sahih rivayetin

sahabe veya imam sözüyle (çeliiyor diye) braklmas caiz deildir. Bu-

nu yapan kii, ‘apaçk bir sapklk içindedir’ ve Allah’n dininden çkm-
tr.

Haklarnda knama veya güvenilirlikle ilgili konuulmam bilin-

meyen bir topluluktan gelen rivayet kabul edilmelidir. Onlardan birisi

doruluunu zedeleyecek ekilde knanm ise, hadisi braklr. Knama
rivayetine dönük deilse hadisi almak gerekir. Ancak arap içen birinin

sarhoken aktard hadis alnmaz. Ayklk halinde hadis söyledii bili-

nirse -ki bu nitelikteki birinden söz ediyoruz- hadisi alnr. slam adalet

demektir ve knama geçicidir. Knama belirttiimiz ekilde gerçeklein-

ce, knamann sahibinin hadisi braklr. Çelimedikleri sürece, güvenilir

bir ravinin haberiyle mütevatir hadisi benimsemek arasnda fark yoktur.

Allah Hz. Peygamberden baka tek kiinin sözüyle bizi yükümlü tut-

mad. Bununla beraber biz, onlar (sahabe ve müçtehit imamlar) yü-

celtmek ve sevmekle yükümlümüz.

Neshe gelirsek, bilginlerin benimsedii anlamyla neshi kabul et-

miyorum. Bize göre nesh, Allah'n bilgisinde bir hükmün süresinin so-

na ermesidir. Sona erdiinde ise Kuran ya da Sünnet’ten baka bir hü-

küm gelebilir. Böyle bir ey ‘nesih’ diye isimlendirildiinde onu kabul

ederiz. öyle olduunda, Kuran’n Kuran ile ve Sünnet ile neshi caiz-

dir. Sünnet açklaycdr ve Hz. Peygamber’e ‘Kendilerine indirilen hu-

suslar açklamak’ ve ‘Allah'n gösterdii eyle -yoksa nefsinin gösterdii

eye göre deil- hüküm vermek’ emredildi. Çünkü Peygamber sadece

kendisine vahyedilene uyar. Bu vahiy, Kuran veya baka bir ey olsa da

böyledir. Sünnetin de Kuran vc Sünnet ile neshi mümkündür. Bir ayet

ya da hadisten bir hüküm geldiinde, hadisle çelien bir ey var m yok

mu diye tereddüt edip amel ctncmck caiz deildir. Yükümlü kendisine

ulaan eye göre davranr; Bundan sonra nesh edici, özelletirici ya da

öncekini genelletirici bir rivayet veya ayet örendiinde, kendi artla-

ryla ona ulaan rivayete göre davranr. Bu ise, tarihi aratrmaktr.
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Çünkü özel hüküm, genel hükümden önce olabilecei gibi bunun tersi

de olabilir. lke ise, hükmün sonradan gelene ait olmasdr.

Ayet ya da hadis herhangi bir lafzla gelirse, ilkesel olarak anlamn

Arapçada olduu ekliyle alnmas gerekir. âri lafz Arapçada anla-

landan baka bir anlamda kullanm ise -ki örnek olarak namaz, abdcst,

hac ve zekât isimlerini verebiliriz- esas olan âri’nin yorumlad ve or-

taya koyduu anlamdr. Bir daha o lafzda bir rivayet geldiinde, lafz

âri’nin yorumlad anlamda yorumlanr, dilde bulunduu anlamda

yorumlanmaz. Hz. Peygamber’den bu konuda âri’nin o kelimeyle dil-

de olduu anlam kastettii eklinde bir rivayet gelirse, ona göre yo-

rumlanr ve bu belirli sözde dildeki anlama dönülür.

Emirlere kendisini farzdan mendupluk ya da mubahla veya ya-

saklamay haramlktan mekruhlua çkartan bir hal karinesi bitimedii

sürece, eriatn bütün emirleri vacip anlamnda yorumland gibi ya-

saklar da haram anlamnda yorumlanr. Emir mendup ya da mubahlk

karinesinden soyutlanrsa vacip ortaya çkt gibi ayn ey yasaklama

için de geçerlidir. Allah’n ya da Peygamber’in emri, emredileni yapma-

nn vacipliiyle ilgili deil de özel anlamda bir yasa kaldrmakla ilgili

olabilir.

cma sahabenin -bakalarnn deil- Hz. Peygamber’den sonra gö-

rü birliine varmasdr. Onlarn asrnn dnda, hükme kaynaklk ede-

cek icma’ yoktur. cma unun bilinmesiyle gerçekleebilir: Bir mesele

sahabeden her birine ular ve ulaan kii o konuda dierinin verdii

hükmün aynn verir. Böylece o hüküm ulap da ayn hükmü vermeyen

hiçbir sahabe kalmaz. Bir sahabeden bile ayn konuda farkd bir görü

ya da sustuu aktarlrsa, icma gerçeklemi olmaz. Bir konuda görü

ayrl gerçekletiinde ise, hüküm Kitab’a ve Hadis’e braklr. Çünkü

‘o, en iyi ve hayrl yorumdur.’*6

Allah’a re’y ile ibadet edilemez. Kastedilen, kitap, sünnet ya da

icma’dan olmayan kant ve delilsiz görütür. Kyas kabul etmesek bile,

onu kabul edeni hatal bulmuyoruz. Fakat bu durum, kyastaki (iki ko-

nuyu) birletirici illetin makul, açk ve âri’nin kast olduuyla ilgili

güçlü zan bulunmas kouluna baldr. Biz, hükme ilave olduunu bil-

diimiz ve âri’ni bu ümmetin yükünü hafifletmek istediini anlad-

mz için kyas benimsemekten imtina ettik. Hz. Peygamber öyle
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der: ‘Size verdiklerimle beni brakn.’ Hz. Peygamber bir hüküm iner

ve yerine getiremezler korkusuyla, soru sorulmasn sevmezdi. Bu gibi

durumlara örnek olarak, teravih namaz ve her sene hac yapmayla ilgili

sorular verebiliriz. Biz de bunu gördüümüzde, dinî hususlarda kyas-

tan uzak durduk. Hz. Peygamber kyas yapmay emretmedii gibi Hak

da onu emretmemi, böylece onu terk etmemiz gerekmitir. Çünkü k-

yas Hz. Peygamber’in sevmedii eylerdendi. Asddaki hüküm, yüküm-

süzlüktür. Allah yeryüzünde bulunan her eyi bizim için yaratt. Öyley-

se bize yasak koyan kiinin Kitap veya Sünnet veya cma’dan delil bul-

mas gerekir. Kyasa gelirsek, ben onu benimsemiyor ve genel olarak

ona uymuyorum.

Hz. Peygamber’in fiillerine gelirsek, bunlar (yapmak) farz deil-

dir. Çünkü öyle bir durumda büyüle güçlük ortaya çkard. Hz. Pey-

gamber’in ibadet olarak yerine getirmemizi emrettii iler bunun dn-
dadr vc onlar farzdr. Örnek olarak ‘Benim kldm gördüünüz gibi

namaz klnz’ ve ‘badederinizi benden örenin.’ hadislerini verebiliriz.

Baka bir örnek ise haccn fiilleridir. Hz. Peygamber baz fiiller hakkn-

da konumam olsayd, onlar bize farz olmayacakt. Çünkü Peygamber

de bir insandr: insanlarn hareket ettii gibi hareket eder, insanlarn

raz olduu gibi raz olur ve kzdklar gibi kzar. Dolaysyla emretme-

dii sürece, Peygamber’in bütün fiillerine uymamz zorunlu deildir.

Hz. Peygamber kimsenin görmeyecei ekilde i yapmayaca gibi teb-

li etmesi emredilen hususlarda birinin duyup da duymaya ulauran- a-

yaca ekilde yalnz bama konumas da söz konusu deildir.

Bizden öncekilerin eriatlarna gelirsek, bizim eriatmzn onayla-

dklarnn dnda onlara uymamz zorunlu deildir. Bununla beraber

onlar da kendüeriyle yükümlü olanlar için gerçek birer eriattr. Onlar

hakknda geçersiz (bâtl) hükmü vermeyiz. Bilakis ‘Allah'a, Peygam-

ber’e, ona ve ondan öncekilere indirilene inanrz.’ Bunlar, Kitap ve in-

dirilmi eriattr. Bize göre Allah’n dininde taklit caiz deüdir: Ne ölü-

nün ne de dirinin taklit edilmesi caizdir. Soru soran kii bir bilene sor-

duunda öyle demelidir: Allah’n ya da Peygamberimin bu meseledeki

hükmünü örenmek istiyorum.’ Sorulan kii, ‘bu meselede Allah’n ve-

ya Peygamber’in hükmü udur’ dediinde, onu kabul etmesi gerekir.

Çünkü burada soru sorulan, Allah’n ve kendisine uymamz emredilen

Peygamberimin hükmünün bir aktarcsdr. Sorulan kii ‘Bu benim gö-
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rüüm’ ya da ‘Benim vardm hükümdür’ veya ‘Bu konuda söylenmi

bir hüküm bilmiyorum, fakat kyas, bu konudaki hükmün hakknda

konuulmu falan meseledeki hüküm gibi olmasn gerektiriyor’ derse,

soru soran kiinin onun görüünü benimsemesi caiz deildir. Bilakis

soru soran kii, ‘zikir ehlini’ aramal vc belirttiimiz ekilde onlara sor-

maldr.

Müslüman, sadece zikir ehline sormaldr. Onlar, Kur’an ve hadis

ehlidir. ‘Biz zikri indirdik .

w Soru soran, sorulan kiinin kendi düünce-

sinden vc loyastan hareket ettiini bilirse, onu brakr ve hadis söyleye-

ne sorar. Sorulan kii rey, kyas ve hadisten hareket eden biriyse, ona

sorulabilir. Sorulan çii fetva verirken öyle demelidir: ‘Bu hüküm, gö-

rüe veya kyasa veya hadise dayanr.’ ‘Bu hüküm görü veya kyas kay-

nakldr’ derse, onu brakmak gerekir. ‘Rivayete dayanyor’ derse, fetva

isteyen kii on kabul etmelidir. Kuran vc Sünnette belirlenen yerlerin

dnda, hatann veya unutmann bir hükmü yoktur vc naslarda zikredi-

len o yerlere göre amel, edilir. Bu yerlere örnek olarak, unutann nama-

zn ya da hatayla öldürmeyi verebiliriz. Hakknda susulan her meselede

ilke, mubahlk hükmü vermektir. eriatn hitab, d varlklara deil,

isimlere ve hallere yönelmitir. Farz hükmü, hali -yapmak ya da yap-

mamak hususunda- emir ya da yasa kabul edebilecek kiiye yöneliktir.

Birisini yapmaktan aciz kiiyi, Allah farz ile yükümlü tutmaz ve bunun-

la muhatap deildir. Allah herkesi yapabildiiyle yükümlü tutar. ‘Allah

güçlükten sonra kolaylk yaratr.'
16*

Bir vakitle snrl olan -vakit dar veya

geni olabilir- her amelin, ne öncesinde ne sonrasnda, o vakitte yapl-

mas gerekir. Çünkü vakit, Allah’n o konuda belirledii ve almayacak

snrdr.

Usul ve feri konularda içtihadn hükmü birdir. Fcrî konulardaki

doru, eriatn onaylad yerdedir. eriat müçtehitlerin hükmünü

onaylamtr ve eriat sadece doruyu onaylayabilir. Öyleyse bürün içti-

hatlar dorudur. Bir sevab olan müçtehide hatann nispet edilmesine

gelirsek, bu durum müçtehidin Allah’n ya da Peygamber’in o mesele-

deki hükmünü bilmeyiinden kaynaklanr. Bu müçtehit, içtihadnn so-

nucuna göre Allah’a ibadet etmitir. Ona göre içtihad Allah katnda

doru olmasayd,, onunla ibadet etmezdi. Allah bâtl onaylamaz. Daha

sonra, ayn meselede kendi kantyla çelien Allah’n ya da Peygam-

berinin hükmü kendisine ulap müçtehit o hükmün kendi delilinin
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hükmünden sonra geldiini örendiinde, ilk hükümden dönmek zo-

runludur ve o hükme göre davranmak helal deildir. Malik b. Encs’in

bilgisi, dindarl ve kukulu eylerden uzak durmas nedeniyle, Allah’n

dinindeki bir mesele sorulduunda öyle derdi: ‘Nazil olan m?’ ‘Evet
3

denilince fetva verirdi. ‘Nazil olmayan’ denildiinde ise, fetva vermezdi.

Bunun nedeni, belirttiimiz husustur. Çünkü bir meselede doru kana-

ate ulaan belirsiz olduu gibi yanlan da belirsizdir. Bu nedenle bilgin-

ler ‘Müçtehit isabet etmitir’ demitir. Müçtehit ya o konuda ilahi

hükmü tam olarak tespit ederek isabet etmitir ya da Allah’n onun (iç-

tihadn geçerli saymas nedeniyle) adna onaylad hulonü tutturmu-

tur. Bu durum, bir meseledeki hükmü örenip onu yanllamad süre-

ce geçerlidir.

Bu kitapta eriatn hükümlerinin kaynaklarnn bilinmesi haliknda-

ki bu kadarlk açklama yeterlidir. Buras, geni açklamaya imkân ver-

mez.

VASIL-FASIL

eriat Hükümlerinin Asllarnn Srlar

Görü birliine varlan veya görü ayrl bulunan eriat hükümle-

rinin kaynaklarnn srlarna gelirsek, Kitabn srr, vastalarn terkiyle

Allah’tan kul adma gerçekleen eydir. Allah öyle buyurur: ‘Onlarn

kalplerine imam yazd .’269 Kalpler, (hükmün kendisinden örenilecei)

Allah’n kitabdr. Bu durum âri’nin ‘Seni kukuya düüreni kukuya

düürmeyene brak’ ve ‘Müftüler fetva verse bile, fetvay kalbine sor’

hadislerinde belirtilir. Yaz, anna layk tarzda Hakk’a nispet edilen gü-

zel isimlerden kaynaklanan ilahi anlamlarn sayesinde o isimlerle

ahlâldanmamz salayan veya -ahlâklanma eklinde deil de- bizim için

ahlâk olan anlamlara eklenmesidir. Bu ise, isimlerin bize layk tarzda bi-

ze nispet edilmesidir. Binaenaleyh Allah, er-Ralman ve er-Rauftur.

Peygamberini överken ‘

Müminlere kar rahim ve rauftur
’270

der. Allah

kendisini ‘Aziz ve kerim’ diye isimlendirmi, baz kullarn da ‘Tat! Sen

aziz ve kerimsin
2271

demitir. Bu ise, bir knamadr. Yaratklarn isimleri
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vc onlarn gösterdii eyler, nispetleri farkl olsa bile, eserleriyle birlikte

kendileriyle isimlcnendc bilinir. simlerin Allah’a nispetleri kula! nispet-

lerine benzemez. ‘Allah'n benzeri bit ey yoktur.
,xn Kerim’in (Cömert)

özellii, vermektir. Bu yönüyle nimetlendirme eklinde ihsan, hem Al-

lah’tan hem kuldan meydana gelir. Bu anlam bir açdan dierine ekle-

nirken bir açdan ondan ayrlr. Çünkü birinci isimlendirilen ve nitele-

nen kii, dier nitelenen ve isimlendirilene benzemez. Ortakln ger-

çekletii yönden -ki sonuç ve eserdir- yaz meydana gelir, çünkü yaz,

ekleme demektir. Harflerin birbiriyle eklenmesi nedeniyle yaz., ‘yaz’

diye isimlendirilmitir. (Ayn kökten gelen) Ketîbe, atn süvarisine ek-

lenmesidir. Ayr ayr gelselerdi, ‘ketîbe’ diye isimlendirilmezdi.

Allah mümindir ve kulunun kalbine iman yazmtr. Böylece bu ki-

tap (kalp), Allah için ‘Mümin’ diye isimlcndirilmesine yol açan bir hü-

küm meydana getirmitir. sim ise isimlendirilenden bakas deildir.

Öyleyse Allah, mümkünde zuhur eden iken mümkün Ohn bir mazha-

rdr. Zuhur eden her ey, ancak bir mazharda zuhur edebilir. Zuhur

eden mazhara eklenmi mazhar da zuhur edene eklenmitir ve bu ne-

denle kendisinde zuhur edenin mazhar olmas gerçeklemitir. te
hükmün sabit olmasnda Kitab’ delil alabilmenin srr budur.

Hükmü ispatta Sürmedin durumuna gelirsek* Hz. Peygamber ar-

zusundan konumaz ve onun hükmü Allah'n hükmüdür. Hz. Peygam-

ber, Allah’tan aktaran vc Allah'n göstermesini istedii eyi bildirendir.

‘Allah doru yol üzeredir.’

Sünnet yol demektir. Yol ise bizatihi maksat deildir. Onda hedef-

lenen gayedir. Sünnet, '‘Allah’n göklerde ve yerdeki yoludur. Dikkat ediniz!

ler Allah’a döner.
2275 Çünkü Sünnet Allah’n yolu üzerindedir ve yolun

sonudur. Öyleyse bu yol üzerinde yürüyenin Allah’a ulamas gerekir.

O halde yol bir araçtr ve mazharn kendiliindeki durumunun istida-

dyla kendisiyle isimlendirildii ekilde zuhur eden hakknda hüküm ve-

rir. Öyleyse bu ismi bu hükmü O’na veren mazhardr ve bu geçerli bir

hükümdür. c
lte bu doru yoldur .’274 Bize yardm edecei bir ite Hak’tan

yardm istediimizde, Allah’tan olan isteimizin sonucu icabettir. Böy-

lece Allah ‘icabet eden’ diye isimlendirilir. steimiz olmasayd, bu hü-

küm sabit olmaz vc bu isim Hakk’a verilmezdi. Biz bu konuda (O’nu

için) bir yoluz (sünnet). Allah öyle der:
‘Bana dua edenin duasn kabul
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ederim .’275 Allah, kul kendisine dua edene kadar, ona icabet etmemitir.

te bu, sünnetten delil getirmenin srrdr.

cma’ya gelirsek, icma, Rabbin ve merbubun birletii hükümdür:

Bu hüküm, Allah’n Yaratan, kulun yaratlan olmasdr. Bütün görelilik-

lerde durum böyledir. Her nerede gerçekleirse gerçeklesin, görelilik

meselelerinde Allah ile kullar arasnda bir farkllk yoktur. Ayn ey, bi-

linenler olmalar bakmndan bilinenlerde geçerlidir.

Benimseyenlere göre kyas, Rabbin kulun, kulun da -fakat Rabbin

emriyle- Rabbin niteliiyle zuhur etmesidir. Bu zuhur ve gözükme,

Rabbin emrinden olmasayd kyas delil olamazd. Ya da bu gözükme

övülen bir huydan meydana gelebilir ki, bu dununda da kyas delil al-

nr. Rabbin merbubun (Rabbin kulu) niteliiyle ortaya çkmasnda ise,

vacip emir art koulmaz. Fakat bazen bu, emir kipindeki -fakat anlam

emir deildir- dua ve talepten kaynaklanabilir. Rab, iitilen ve emrine

balanlan olduu kadar kul da öyle olsa bile aralarnda bir fark vardr.

te bu delil getirmede kyasn srrnn hükmüdür. Bu ise, ikisini bir

araya getiren makul bir hüküm nedeniyle, görünenin görünmeyene k-

yasdr. Bu hüküm her birine anna layk tarzda nispet edilir. Burada

‘anna5

dedik, çünkü el-Celil (söz gelii) zt isimlerden biridir; hem yü-

ceye hem de deersize bu hüküm verilebilir. eriatn asllarnm srlaryla

ilgili bölüm bitti.

Doksan dördüncü ksm sona erdi, onu ‘Nafileler’ hakkndaki sek-

sen dokuzuncu bölüm ile doksan beinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

SEKSEN DOKUZUNCU BÖLÜM
Genel Olarak Nafilelerin Bilinmesi

Kukusuz nafileler bir ilkeye dayanr

Onlarn dayana farz ibadetlerdir

Farz, bir kla kar karya geldiklerinde cisimler

ilave nafileler ise gölgeye benzer

Dta farzlar gibi uygulanr, farz deillerken

Hesapta ise farza dönüürler

Hadis bunu belirtmi ve faziletini açklam

Asln ise aslndan ayrd

Nafile ibadet yaptnda bil ki

Ilah’n sizi sevmesi nafilenin neticesidir

Artk bütün güçlerin Rabb‘in olur, avuçla

Nafilenin çiselemesinden ki saanana eresin!

Allah seni Ruhu’l-kuds ile desteklesin, bilmelisin ki, nafilelerin ilahi

mertebede birletirici bir hükmü vardr. Bu hükümde nafile ibadetlerin
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sahibi Hakk’n konumuna yerleir. Onu tadan, deerini bilebilir ve onu

verenin hak ettii ükrü yerine getirmekten aciz kalr.

Nafileler farzlarn yüksekliine göre derece derecedir. Çünkü nafi-

leler, asllar farzlarda bulunan amellerdir. Nafile o esastan meydana

geldii gibi onun tarzna göre ortaya çkar. Nitekim biz de Hakk’n su-

retine göre ortaya çktk. Biz Hak için nafile, O ise, asildir. Bu nedenle

Hak için ‘özü gerei varl zorunlu olan
5

,
bizim için de ‘O'nun vasta-

syla zorunlu olan
5
dedik. Biz, kendimiz nedeniyle zorunlu deiliz. Bu

dereceyle Halt bizden ayrld gibi biz de O’ndan ayrlrz. Nafilelerin

dndakiler ise müstakil ibadet ve bamsz ibadetler diye isimlendirilir.

Onlar ise bir sonraki bölümde zikredeceiz.

Nafileler esaslar olan farzlarn yüksekliine göre yükselir. badetler

içinde tenzih nafilelerinin en üstünü oruçtur. Çünkü onun farz Rama-

zan orucu, Ramazan ise Allah’n addr. Oruç misilsiz bir ibadet olduu

gibi Allah da benzeri olmayandr. Oruç, bütün ibadetlerin nafilelerin-

den üstündür. Oruç cinsel ilikiyi yasaklar ve onda bir etkisi vardr. En-

gelleme gücü olan her eye göre engellenen zayflkla nitelenmitir. En-

gellenen ey ibadetin yerine etki edip hükmünü ortadan kaldracak güç-

te ise, hiç kukusuz daha güçlü olurdu. Bu durumda nikâhn nafilesi

daha güçlüdür, çünkü onda oruç, namaz ve dier ibadetleri iptal gücü

vardr.

Nikâh, hayr nafilelerinin en üstünüdür. Onun da bir asl vardr ve

bu asl, farz nikâhtr. Ona eklenen, nafiledir. Bunun gerçeklemesi ise,

iki türlüdür: Bazen nikâh, genel .olarak, muhabbet nispetiyle meydana

gelirken bazen muhabbet nispetinde üreme ve çoalma meydana gelir.

Nikâh, çoalma ve tenasül sevgisinden kaynaklanrsa, ilahi sevgiye kat-

lr. Çünkü Allah vard ve âlem yoktu. Alah bilinmek istedi ve iradesiyle

bu sevgi nedeniyle yokluk halindeki eyaya yöneldi. Onlar, imkân ha-

lindeki istidatlarnda asl konumundayd ve onlara ‘ol’ dedi, onlar da

meydana geldi. Böylecc Hak, bütün bilinme tarzlaryla bilindi. Bu,

Hakk’a ilimeyen sonradan meydana gelen (hadis) bilgidir. Çünkü onu

bilen kii, varlk ile nitelenmi deildi. te bu, marifetin ve varln

kemalini talep eden sevgidir.
A

O halde varlk ya da bilgi, âlem vastasyla kemale erdi. Alem ise,

sevgi yoluyla imkân halindeki (sabit) a’yân’n eyliklerine dönük bu ila-
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hi yöneliten meydana geldi. Gayesi ise dta ve bilgide varln kemali-

ni gerçekletirmektir. Hakk’n bu yönelmesi ise türeme amaçl nikâha

benzeyen bir haldir. Öyleyse farz nikâh, farzlarn en üstünüyken nafilesi

de nafilelerin en üstünüdür. Türlerinin farkllna ramen, onu yerine

getiren kimse, onlarn elde ettiini elde etmitir. Esas ise nikâh nafilesi-

dir. Çünkü bir amelin daha önce var olmayan bir varl ortaya çkar-

mas nikâhn sonucudur. Her amel kendi hakikat ve yoluna göre bir

sonuç oluturur. Öyleyse nikâh, her ite asl, dolaysyla üstünlük, ihata

ve öncelik sahibidir. Ebu Hanife nikâh hakknda öyle der: ‘Nikâh en

faziletli nafiledir.

5 Ebu Hanife hakldr veya gerçee isabet etmitir. Hz.

Peygamber’e kadnlar sevdirildi ve en çok evlenen peygamberdi. Çünkü

nikâhta insann üzerinde yaratld (ilahi) suret ile özdeleme vardr.

Fakat kef yolundaki insanlardan, hatta Allah ehli âriflerden pek az bu-

nu bilir.

Be yüz seksen alt senesinde biliyye’de Ebu Haccac Yusuf el T

Galleyri -Galleyre’lidir- bize gelmiti. O hal ehli idi. Benimle otururken,

bu makamdan kendisine bir misal gösterildi. Halinin etkisi altnda gör-

düklerini gördüü ekilde bana anlatt. Söylediklerini açklamak müm-

kün deildi. Hakk’n bildirmesiyle, âlemi kef etmi ve hangi surette

babas olduunu görmütü. Heyecan içindeyken kendisini sakinletir-

meye çaltm, en sonunda sakinleti.

Öyleyse Hakk’n varl gerçekte farz iken kulun varl bu farzn

nafilesidir. Bu nedenle ona göre ortaya çkt. Nikâh nafilesinden ortaya

çkan hususlar zikrettik. Namaz nafilesinde kulun varl, kutsi hadiste

belirlenen taksimdeki paynda ortaya çkar. Hadiste ‘Namaz kendim ile

kulum arasnda böldüm5

denilir. Kul bu namazn nafilelerinden nama-

zn taksimindeki payn örendii gibi Rabb’inin payn da örenir.

Farzndan ise Rabb’inin payn ve namazdan olan ksmn örenir. Her

halin belli bir zevki vardr. Çünkü farzn sahibine verdii hüküm nafile-

nin hükmünden bakadr. Farz yapan kimse zorunlu kul iken nafileyi

yapan serbest ve özgür kuldur. Bu durumda kul, ilahi nitelikle nitelen-

miür. Bu nitelik meiyettir; dilerse yapar, dilerse yapmaz.

Oruç nafilesi,
‘
O’nun benzeri bir ey yoktur

'
1276

ayetinde dile getirilen

benzersizliin olumsuzlanmasmdan meydana gelen tenzihi kula kazan-

drr. Baka bir ifadeyle, O’nun mislinin misli bir ey yoktur. Hakk’u
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misli, O’nun suretine göre yaratlm olandr vc Hak bu benzerin misli

olmasn olumsuzlamtr. Öyleyse Allah, benzeri olmamaya daha layk-

tr. Allah’n suretten pay, özellikle isimdir. Allah gerçekte kendisine ait

varlk adn âleme verdii gibi âlem de istidadyla vc Hakk’n mazhar

olmas bakmndan Allah’a güzel isimleri verir. Bu isimlerden bildikle-

rimizi ve bilmediklerimizi Allah’a veren âlemdir. îte bu, âlemin Al-

lah’n suretine göre olmasnn anlamdr.

Zekât nafilesi, insana bereket kazandrr. Bu bereket farzn kazan-

drdnn üzerinde gerçekleen arttr. Hacc’n nafilesi, yöneliin birli-

iyle birlikte, oluun zuhuruyla farkl yönlerde yönelii kazandrr. Um-

re nafilesi, bütün ibadetlerde helal ve haramlk uçlar arasnda Hakk’n

huzuruna girmeyi kazandrr. Burada bir zevk ve içme (ürb) vardr. Bu

ikisi Allah ehlinin nezdinde bilinen iki tecellidir. Zikir nafilesi ve ona

devam, âlemde dilediin her eye ‘ol’ deyip o eyin gerçeklemesi imkâ-

nn verir. Farz olan zikir, ‘Allah'tan baka ilah yoktur’ demek, ihram

tekbiri, namazn selam, ehadet ve sözle ilgili bütün farzlardr. Zikrin

farz ise Hakk’a ‘yap’ deyip O’nun yapmasn salar. Bütün nafilelerin

kazandrd eyleri birletiren ise Hakk’n kulu sevmesidir. Öyleyse na-

fileler, Allah’n kulu sevmesini salar. Fakat bu, herhangi bir sevgi de-

ildir: Hakk’n kendisiyle duyduun kulam, kendisiyle gördüün gö-

zün ve kendisiyle tuttuun elin olduu sevgidir bu. Bu hadis, eya ara-

snda dereceli üstünlükten söz etmemizi engellemitir. Genel anlay,

insanlarn nezdinde gözün ayaktan üstün olduunu bildirir. Hak ise

kendini ‘kendisiyle gördüün gözün, kendisiyle yürüdüün ayan’ ko-

numuna indirdi. Allah her hakka hakikatini kendisinden vermitir, Al-

lah kendini üstün tutmaz. Çünkü O, anna layk tarzda, kendisi oldu-

unu zikrettii her eyde zhur edendir. Öyleyse b yorumda göz

ayaktan daha üstün ve faziletli deildir. *insanlarn çou ise bunu bil-

mez .’277

Genel ve özel olarak nafile ibadetlerin saladklarm açklam ol-

duk. ‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’
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DOKSANINCI BÖLÜM
Farz ve Sünnetlerin Bilinmesi

Farzlar binekler gibidir, sünnetler

Bineklerin üzerinde gayeye vard yoldur

Yolu kat edince, farz olursun

Ayetlerinde Ilakk'n kula haline gelirsin

Nafileler ise bunun tersi, onlara dikkatle sarl

Faziletler yoluna koyul ve onlar ispata gayret et

Farzlar, Allah’n kullarna vacip klp kesin hükme.balad ve ye-

rine getirmeyeni knad amel veya terklerdir. Bunlar iki ksmdr: Bi-

rincisi farz- ayndr. Bunlar, bakasnn yapmasyla dierinden düme-

yen farzlardr. Dieri ise bakasnn yapmasyla dierinden düen farz-

kifayedir. Bu, bakas tarafndan yaplmazdan herkese farz idi. Örnek

olarak, cenaze ykamak, cenaze namazn klmak ve cihat etmeyi verebi-

liriz. Bu lcisimn arasndan ortaya çkan baka bir farz daha vardr ve her

birine ait bir hüküm tar. Bu hükümlerden biri dierinden farkldr.

Örnek olarak, yükümlünün güç yetiremedii farz Hacc’ verebiliriz. Bu

Hac, yükümlü güç yetirirken sorumlu olsa bile, arta bal bir farzdr.

Velîsi onun adna Hac yaptnda ise, farz ondan düer ve sevap kendi-

sine ait olur. Bu, yerine getirme sevabdr. Ayn ey, sevabn varl ne-

deniyle farz- kifayede geçerli olmad gibi kendisi adna klnandan

dümedii için namazda geçerli deildir. Dolaysyla bu ksm, namaz

farzna ya da farz- kifayeye benzemez.

Sünnetler ise, yapmann (kesin bir ekilde) tespit edilmedii her

eydir. Bunlar da iki ksma ayrlr: Birincisi Peygamber’in emrettii ve

tevik ettii veya kendisi yapp ümmetini serbest brakt sünnederdir.

Dieri ise, ümmetinden birisinin ortaya koyduu ve kendisine uyulan

sünnetlerdir (bid’at-i hasene). Bu durumda, ‘âdetin sevab ve onu ya-

panlarn sevab kendisini ortaya koyana verilir’.

Kul farz tam olarak yerine getirdiinde, üzerindeki Rablik hakkn

yerine getirmitir. Bu durumda farz onun adna ‘Haltk'n onun duyma-
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s’ olmasndan daha üstün bir sonuç meydana getirir, çünkü Hakk’tn

kulun duymas olmas kula ait bir itir. Farzn sonucu ise, bu hal ile ku-

lun arama girer. Söz konusu sonuç, ‘kulun Hakle'm kula’ olmasdr.

Böylelikle Hak, kul vastasyla duyar. Bu durum kutsi hadiste ‘Acktm,

beni yedirmedin’ eklinde dile getirildi. Farzn kulun ‘Hakk'n kula’

olmasn salayan bu araya girme hali ise, sabit ve gerçek bir makam

olduu gibi gerçekte de durum öyledir. Kul Hakk’n (bir yandan) o ve

(öbür yandan) o olmadn örenir. Hal sahibi ise ‘ben’ der.

Sünnetler, uyma yollardr. En üstünü ise Hakk’a uymaktr. Böyle

-

ce isimlerini kendime verirken -ahlâklanma yoluyla deil- onlarla özde-

lemeye (tahakkuk) yaklarm. Velî hakknda en düüü ise haklarnda,

‘Onlar Allah'n hidayet ettii kimselerdir ve onlarn hidayetlerine uyu-

lur’ denilenlcrc uymaktr. Alimler ise nebilerin varisleridir. Nebiler bil-

giyi miras biralar. Nebevi sünnet, yüce bir makamdr. Bu makam, din-

de birlemek, onu yerine getirmek ve ayrma dümemektir. Öyleyse

sünnet, kendisini yerine, getiren ve gayesine varncaya kadar Muham-

medi mertebelerde sülük eden kimseyle birlikte yükselir. Bu yükseli,

mârifeder, haller vc tecellide gerçekleir.

Hz. Pevgamber’den sonra ‘iyi bulunan eriatlar’ anlamndaki siin-

ncücre gelirsek, fakihlere göre bunlar ‘istihsandr’. afii onun hakknda

‘Kim istihsan kullanrsa, eriat koymu demektir’ demitir. Fakihler a-

fii’nin bunu knama amaçl söylediim düünmütür. Halbuki o, anla-

lmayan meru bir hakikati dile getirmiti. Çünkü afii, dört ‘Direk’tcn

biriydi. Onun eriat bilgisine sahip olmas, çadalarndan ve sonraki-

lerden kendisini perdelemiti. Aktarldna göre, salih bir insan Hzr
ile karlam vc ona afii’yi sormu. Hzr, ‘direklerdendi’ diye cevap

vermi. ‘Ahmcd b. Hanbel hakknda ne dersin?’ deyince, ‘sddiktr’ de-

mi. ‘Bir Hafi için ne dersin?’ deyince, ‘ondan sonra onun gibi biri

gelmedi’ demi, Hzr’n afii (ra.) hakkndaki tankldr bu.

afii, Hz. Peygamber’in ‘Kim iyi bir adet ortaya koyarsa, onun ve

yapann sevab kendisine aittir, kim kötü bir adet çkartrsa...’ hadisini

biliyordu. Hiç kukusuz eriat, insana iyi bir adet koyma izni vermitir.

Bu ise, âlimlerin nebilerden tevarüs ettikleri hususlardan biridir. Bunlar

iyidir, yani Hak onu ortaya koyan kiiden beenmitir. Kim istihsan

ederse, yani her kim iyi bir adet ortaya koyarsa, er’î bir hüküm ortaya
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koymu demektir. nsanlarn bu konuda afii’nin sözünü anlamaylar-

na alr. Halbuki onlar, müçtehidin hükmünü -gerçekte yanlm olsa

bile- kabul ederler. âri, o hükmü geçerli saymtr ve o makbul-dini bir

hükümdür. Herhangi bir hüküm sahibinin onu reddetmesi helal deil-

dir. eriatn kaide ve esaslar onu korur. Bu yönüyle istihsan, Malik’in

mezhebinde mesalih-i mürsele gibidir.

yi âdetin (bidat- hasene) hükmünü âri genel anlamda onaylam,

onu koyan ve kendisine uyanlar ödüllendirmitir. Âdete ve onu koyana

uyanlar, sonuçta o kiinin ve koyduu âdetin deerine göre ödüllendiri-

lir. Böylelikle vakiderinin nebevi eriadar ve asli hükümler ile dolu ol-

mas gerektii hususunda seni uyardm. Zeki insann amelinin gayesi,

asli bir nübüvvet olmaldr, feri deil! Çünkü seçimlerde onun ihtiyar

olsa bile, iler gerçekte seçimi kabul etmez. Hale bütün varlklarda böyle

yapmtr. Allah her cins içinde bir eyi seçmitir. Güzel isimlerden Al-

lah ismini seçmi, insanlardan peygamberleri, kullarn içinden melekle-

ri, feleklerden Ar’, rükünlerden suyu, aylardan Ramazan’, ibadetler-

den orucu,, devirlerden Peygamber’in devrini, haftann günlerinden

Cuma gününü, gecelerden Kadir gecesini, amellerden de farz seçmi-

tir.

Allah, saylardan doksan dokuzu, diyarlardan cenneti, cennetteki

mutluluk hallerinden görmeyi, hallerden rzay, zikirlerden ‘Allah’tan

baka ilah yoktur
1

zikrini (kelime-i tevhid), kelamdan Kuran’, sureler-

den Yasin’i, ayederden Ayete’l-Kürsi’yi, mufassaln ksalarndan c

Allah

birdir (ihlas)’
2™ ayetini, zamanlarn dualarndan Arefe günü duasm, bi-

neklerden Burak’, meleklerden Ruh’u, renklerden beyaz, olgulardan

bir araya gelii, insandan kalbi, talardan Hacer-i evsedi, evlerden Beyt-i

mamuru, aaçlardan Sidrc’yi, kadnlardan Meryem ve Asiye’yi, erkek-

lerden Muhammed’i seçti. Yldzlardan günei, harekederden doru ha-

reketi, yasalardan indirilmi eriat, kantlardan varlk kantn (burhan),

surederden Âdem’in suretini seçmi ve onu ilahi surete göre izhar et-

mitir. Allah, nurlarda görmeye vesile olan, iki zttan ispat, iki çe-

liikten varl seçmitir. Allah, rahmeti gazaba seçmi, namazn halle-,

rinden secdeyi, sözlerinden Allah’ zikri seçmitir. Allah irade snflarn-

dan niyeti seçmitir. Bu nedenle niyet, âlemin kabul ve reddinde hü-

kümrandr. ‘Herkes için niyetlendii vardr.’ Amel edenden bakasn

ise sevapta ve ziyadesinde amel edene katarsn.
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Allah’n namazn sözlerinden ‘Allah’ zikrini seçmesine gelirsek,

çünkü Allah’ zikretmek namazdaki en büyük unsurdur. Allah böyle

buyurdu:
‘Namaz taknlk ve kötülükten alkoyar. Allah’ zikretmek ise da-

ha büyüktür.
,,7V Namaz bir münacattr. Allah’ zikreden ise, Hak ile otu-

randr. Kul Hakk’ zikrederse, Hak onun dili olur. Namazn fiillerinden

secdeyi seçmesine gelirsek, bunun nedeni, secdede eytandan korunma-

dr. eytan namazn fiillerinde özellikle secdede insandan uzaklar.

Çünkü secdesizlik eytann hatasyd. Secde esnasnda eytan alar, üzü-

lür ve piman olur. Pimanlk, tövbedir ve bu kadarlk bir tövbenin de

kabul edilmesi gerekir. Allah, srarla tövbe edenleri sever. Secdeden kal-

knca eytan tekrar saptrmaya balar.

Allah gazaba kar rahmeti seçti. Rahmetin fiili minnetle gerçekle-

ir ve zorunlulukla faildir. Rahmet her eyi kuatt. Gazap da rahmetin

kuattklarndan biridir. Rahmet ile katk olmayan saf gazap yoktur.

Rahmete ise gazap katmaz. ‘Gazabm bir insana helal olursa o, düer

(yklp gider).™0 Böylece gazab düme özelliiyle nitelemitir. Gazap

düünce rahmete yuvarlanr, rahmet de kendisini kuatr ve içerir. Do-

laysyla gazap rahmete düebilir ve gazaptaki rahmet vastasyla dü-

mütür (dümek de rahmetin bir sonucudur). Binaenaleyh gazabn

dümesini salayan ey, rahmettir ve saf rahmet, bu sayede gazab kabul

eder. Gazaptaki rahmet, tpk içimi naho ilaçtaki rahmete benzer. Has-

ta -naho olsa bile- onu içer. Onda gizli bir rahmet vardr ve bu nedenle

insan hasta olunca naho ilac içmi, gizli rahmet de hastay iyiletirmi-

tir. Bu ise saf rahmettir. Bu nedenle ahirette rahmete ve onun hükmüne

ulalr. Cehennemlikler ateten çkmasa bile onlarn da atete bir nime-

ti olacaktr.
‘

Allah her eye kadirdir.™' Allah’n dünyada atete yaratt

yarar ve rahata baknz! Allah’n dünya hayatnda baz hastalklara kar

atete yaratt ‘tütsüleme’ yönteminden baka bir ey olmasayd, bu bi-

le yeterli bir kant olabilirdi. Çünkü tütsüleme ilaçlarn en keskinidir.

Etkisinin gücü nedeniyle de tevekküle zarar verir. Gerçekte o, c-af ve

cl-Muafi isimlerinin yerini alr. Bu nedenle ilahi gayret, bu yöntemi kul-

lanann tevekkül sahibi olmad hükmünü verir.

Allah iki zttan varl tercih etti, çünkü varlk O’nun niteliidir.

Allah mümkünler için de kendi niteliini tercih etti. Ancak bu olabilirdi

zaten, çünkü Allah iktidar sahibidir. ktidardan ise varlk meydana gelir.

‘Allah dilerse sizi götürür, bakasn getirir™
2
der. ktidar varlkta diret-
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mitir. rade ise yok etmeyle ilgilidir. Bu durumda onun ad, el-

Mani’dir. Men etmek yokluktur.

Allah (olumsuzlamaya kar) ispat tercih etti. spat kendisine ‘ol*

denilen .eyin ta kendisidir. O ey yoklukta iken Allah onun adna ispat

olumsuzlamaya tercih etti. O ey de yokluk halinde mümkün olmay

sürdürür. Bu husus, yokluk halindeki tercihle ilgili ince bir meseledir.

Mümkün kendisindeki bu zât yoksunluk nedeniyle -Hale kendisinden

bunu istediinde- varl kabul etmi ve üzerinde bulunduu ispat

hükmü nedeniyle hzla varla komutur.

Nurlarn arasndan seçilena gelirsek, nurlar perdelerdir. Hz.

Peygamber perde nurlar hakknda 'Nur idi, nasl gerebilirim k?’ de-

mitir. Sonra Allah, kendisi nur iken, görmeyi vaat etmitir. Hakk’n

kendisinde kullarna gözüktüü nurun bu perde nurlarnn arasndan

seçilmi olmas gerekir. Perde nurlarna örnek olarak, mutlak birlik, iz-

zet, kibir vc azamet nurlarn verebiliriz. Bütün bunlar, göz (algsndan)

yüksek iken hükümleri kalpte kalr. Onlarn kalkmasyla Hak görülür-

ken hükümlerinin kalpte kalmasyla kullar görme esnasnda kendilerin-

den geçer. Bu olmasayd, Haklc’ müahede esnasnda kendilerini görür-

lerdi.

A

Allah Adem’in suretini tercih etti, çünkü Allah onu kendi suretine

göre yaratm, böylece bütün güzel isimlerini ona vermitir. Bu isimle-

rin gücüyle de, kendisine teklif edilen emaneti üsdenebilmitir. Bu ha-

kikatin gerei ise, emaneti ehline ulatrmaktr. Gökler, yerler, dalar o

emaneti tamaktan çekinmi, insan ise onu üstlenmitir. nsan -onu ta-

masayd- ‘zalim’ ve cahildir. Çünkü Allah’ bilmek, O’nu bilmemek

demektir. ‘draksizlii idrak, idraktir.’ nsan bilinmeyen birisi bulundu-

unu örendiinde, bilmi saylr. Bu ise, bilinmeyenin olduunu bil-

mektir. Bilginin konusu ise O’nu bilmemektir.

Allah cedel vc dier kantlarn arasndan varlk kantn seçti. Bu

kant, gerçein sübutunu tam olarak bilmeyi ve hasmn kantn geçer-

siz klmay salar. Cedelci kantlarn bu gücü yoktur. Onlar, bazen ger-

çek olmasalar bile, sadece hasmn kantn geçersizletirir. Bir hayrete

yol açan sofist kant ise, metafizik bilgide bir açdan cedelci kantlardan

daha çok varlk kantlarna yakndr.
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Allah indirilmi eriat seçti. Bunun nedeni, onda ahiret hayatn ve

dünya yararlarn genel anlamda içermesidir. Dünya hayatndaki iyiliin

süreklilii için konulmu akli yasalar ise Allah’a yaklamay salayc

özelliklerden yoksundur. Onlar, amellerin kabulü, derecelerin yüksel-

tilmesi ve cennet ve cehennemlerin ispatyla ilgili deildir. Bütün bunla-

r Allah nezdinden indirilmi eriatlar ifade edebilir. Allah’n kendilerine

yazmad ibadetler gelitirip onlara Allah’n rzasn kazanmak amacy-

la hakkyla riayet edenler, Allah nezdinden indirilmi bir eriat sahiple-

ridir. Onlar bu eriat içinde iyi adetler onaya koymulardr. Bu adetler,

kendilerine indirilmi eriata göre âri’nin yasasna uygundur ve onlara

bu adederi ortaya koyma izni veren âri’dir. Aidi yasalar ise bu insanla-

rn yapt bu adetler deildir. Bu nedenle onlar için bir sevap belirlen-

mitir.

Allah’n doru hareketi tercihine gelirsek, Allah -kendi hakknda

belirttii gibi- doru yol üzerindedir. Allah’n suretine göre yaratt in-

san da bu yola tahsis etmitir. Mutlu, kyamet günü bu yolda

haredilecektir. Öyleyse dünya ve ahirette bu yol insana özgüdür, çün-

kü günahkârlar gerisin geri harekete göre diriltilecektir. Allah günah-

kârlar hakknda öyle der: *Görsen ki, günahkârlar Rablerinin nezdinde

balarn öne. emitir.’2** Yatay-eik hareket ise, hayvanlara özgüdür. Bu

nedenle dikey hareket, Allah’n ilahi surette yaratt insana aittir. Söz

konusu varlk, dünya ve ahirette bu niteliin sahibi olan insan- kâmil-

dir. Bu nedenle Allah Âdem’i bu surete tahsis etti. Çünkü insan, bu

dorusal hareketin üzerinde- baki kalan mutluluk ehlidir ve bu nedenle

onu ‘halife’ diye isimlendirdi.

Allah günei seçmitir, çünkü güne bütün ulvî ve süflî aydnlk

yldzlara yardm eder. Bu nedenle brahim Peygamber, ‘Bu en büyük-

tür
*2*4 demiti. lci yaklama göre güne, Kürenin kalbine tahsis edilmi-

tir. Buras, dördüncü göktür ve drs (as.) oradadr. Allah dris’i yüksek

bir mekâna yükselttiini bildirmitir. Bu mekânn yüksek olmas, felek

lerin kalbi olmasndan kaynaklanr. Dördüncü gök, mertebece

(mekanet) yüksektir. Onun üzerinde olan ise -dördüncü gök altnda ol-

sa bile- mesafe bakmndan vc balarmza nispetle yüksektir. Güne

doumu ve batmyia gece ve gündüzü oluturur. Allah o lcisi için iki

perde yaratt ki, bu, ‘nikâh’ demektir. Gecenin gündüze girmesi, türe-

yenlerin varlklarnn ortaya çkmasn salar. Allah’n gece ve gündüzde
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yaratt yaratklar, bu girme ve gizlenmeden doar. Allah bu varlklar-

dan her biri adna günein hareketinden gizli bir talep yaratmtr. Bu
talep, varlklar o talepten ortaya çkartmay amaçlar;

Allah’n Hz. Muhammed’i seçmesinin nedeni ise, dier insan mi-

zaçlarndan ayr olarak, onun mizacnn gerektirdii kemal ve itidaldir.

Bu mizaç sayesinde Hz. Peygamber, ‘Âdem henüz toprak ve su arasn-

dayken peygamberliini görmütür. Bu esnada Hz. Muhammed’in par-

çalar, unsurdan oluan türeyenlerde dank bir haldeydi. Bu konu,

Misak ayetinde dile getirilen hususu bilenlerin kavrayabilecei ince bir

meseledir. Allah kendilerini kendilerine tank tutarak ‘Ben sizin Rabb'iniz

deil miyim?’205 diye sorduunda, Âdcmoullarn Âdem’in srtndan ç-

kartm, onlar da ‘Evet
5
demiti. Sözü edilen ey insanlarn üzerinde

doduklar ftrat iken sonuçta insanlar da ona varr. Bu toplama hak-

knda Hz. Peygamber öyle der; ‘Ruhlar sral askerlerdir.’ Allah onlar

toplaynca, suretlerime mertebesinde toplamtr. Onlardan yüz yüze

gelmi olanlar, burada birbirlerini tanr. Orada srt srta gelenler ise,

burada birbirlerini tanmaz. Orada yüzü bakasnn srtna dönük olan-

lar ya da bir yanma dönmü olanlar da, burada ayn ekilde davranr.

Bu konuda u dizeleri söyledim:

Kalpler sral askerlerdir

Toplanma mertebesinde, gözüken ve ayrlan

Orada tanm olanlar birbiriyle uzlar

Birbirini tanmayanlar ise burada ayr düer

Ahirette herkes bu tankl onaylayacak ve inkâr etmeyecek, kendi

adna Rablik iddiasnda bulunmayacaktr. Allah öyle der: ‘ö gün uyan-

lar, uyduklarndan uzaklaacaktr ,m Hz. Peygamber, en büyük ilahi

tecelligâh olmutur ve ‘Bu sayede öncekilerin vc sonrakilerin bilgisini

örenmitir’. Öncekilerin bilgisinin bir yönü, Âdem’in isimleri ören-

mesiydi. Hz. Muhammed’e ise ‘cevamiü’l-kelim’ verilmitir. Allah’n ke-

limeleri tükenmez. O, kyamet günü bütün yaratklar üzerinde efendi

olacak; melek, resul, nebi, velî ve müminler gibi efaatçilerin efaat et-

meleri için efaat edecektir. Görülen günde makam- mahmud Hz.

Pcygamber’e aittir.
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Allah kadnlar içinden Meryem vc Asiyc’yi seçti. Bu durum, o iki-

sinin erkeklere ait kemale katlmalar demektir. Bununla beraber erkek-

lerin kadnlar üzerinde bir derecesi vardr ve bu derece gerçektir, kay-

bolmaz.

Allah aaçlarn içinden Sidre’yi seçti. Sidre, kullarn amellerinin

ulat yer ve ayrm mekândr. Amellerin suretleri onun altnda kalr.

Allah onlar nurlardan -ki amellerin nurlardr- diledikleriyle örter ve

dolaysyla kimse onlar niteleyemez. Daha önce de söylediimiz gibi

bu nurlar, amellerin nurlardr ve amellerin suretlerinden ortaya çkar.

Böylelikle amelleri gizler, kimse onlar betimleyemez. Eyay betimle-

mek, snrlamak ve temyiz etmek demektir. Ameller ise farkl farkldr

ve bir takm mertebeleri olduu gibi nurlar da mertebeleri saysncadr.

Bir ksm üstün, bir ksm daha üstün; bir ksm aydnlk, bir ksm daha

aydnlktr. Üstünün nitelii daha üstün olandan, aydnlk olann niteli-

i daha aydnlk olannkinden farkldr. Dolaysyla amellerin nurlar,

herhangi bir nitelikle snrlanmaz. Onlar bir nitelikle snrlarsan, zdd

bunu ortadan kaldrr ve dolaysyla nitelemede onlara haklarm ver-

memi olursun, Amellerin nurlar, tek bir derecede deildir ve bu nur-

lar, onlar örtmü vc perdelemitir. Dolaysyla kimse, onlar niteleye-

mez. Onlar, böyle gölgelenmi olsalar bile, bütün aaçlara fazla gelecek

nur elbiseleri onlara giydirilmitir. Sidre, yemektir vc ykaycdr. Kiraz-

lar iricedir, ehiderin ruhlar ondan beslenir.

Allah evlerin içinden Beyt i mamur’u seçti, çünkü o, her gün hayat

nehrinin damlalarndan yaratlm meleklerin doldurduu yerdir. Bu

damlalar, hayat nehrine dalan Ruhu’l-Emin’in kanatlarn çrpmasndan

meydana gelir. Cebrail bu meleklerin, yani Beyt-i mamur’u dolduran

meleklerin yaratlmas için her gün bu nehre bir kez dalar. Bunlarn sa-

ys, yetmi bindir. Bir kez çktklarnda bir daha geri dönmezler. Me-

leklerin imar ettii yerdeki sr ise orada kalr vc bir boluk yoktur. Ale-

min tümü, boluu doldurmutur. Artk bunu aratr! Çünkü o pek yü-

ce bir bilgidir. Bunu aratrmak, varlklarn varlklar içindeki dönüüm-

lerinin; yaratklarn tavrdan tavra girmesinin bilgisini örenmeni sa-

lar. Böylece Allah’n her eye -ey olmayana deil- güç yetiren olduu-

nu örenirsin. ey olmayan ise, ‘eylii’ kabul etmez; kabul etseyd ha-

kikati
cey olmamak’ olmazd. Bir ey kendi hakikatinin dna çkmaz.
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Dolaysyla hakknda ‘ey deil’ hükmü verilen bir ey yoktur. ey hak-

knda ise ‘ey deil’ hükmü verilemez.

Hak falar içinden Hacer-i evsedi seçri, çünkü onu Allah biatle-

mede sa elinin yerine yerletirmek üzere indirdi. Donuklardan daha

çok (Allah’) bilen ve O’na daha sürekli ibadet eden kimse yoktur. Çün-

kü donuklar, bitki ve canimin hakikatinin yerine getirmekten aciz ol-

duklar marifet ve mutlak ibadet üzere yaratlmtr. Bu nedenle donuk-

tan herhangi bir ey insanda bulunmaz. nsanda bulunan her ey, ge-

lime özelliine sahiptir ki, o da bitkilere ait bir özelliktir. Canl ise,

yönlerde tasarruf imkânna sahiptir. Öyleyse herhangi bir varlk ma-

denden ayrtnda, kendi hakikatiyle iddiayla bezenir. Bu ise, her bile-

nin farkna varmad gizli bir çatmadr. Sehl (Tüsteri) buna ksmen

dikkat çekmi, fakat gerçei olduu gibi söylememiti. Sehl bu meseleyi

biliyordu da söylediiyle mi yetindi ya da Allah o esnada söylediinden

fazlasn kendisine bildirdi mi bilemiyorum. Allah onu sa el olarak

seçmitir.

Allah insandan kalbi seçti. Kalp Allah’ sdran organdr, çünkü

Allah her gün bir itedir. Gün ise, an içinde teneffüs edenin nefesi mik-

tardr. Sürekli bakalamas nedeniyle ‘kalp’ diye isimlendirildi. Bak-

nz! Kalp Rahman’m iki parma arasndadr ve onu Rahman halden

hak çevirir. Baka bir isim Rahman ismiyle birlikte kalbe etki edemez.

Dolaysyla Rahman ismi, hakikatinde bulunan eyi verir. Öyleyse Al-

lah’n rahmeti, her eyi kuatmur. Bakalama esnasnda gördüümüz

her ey -ki bu, bir sknt, azap ve bedbahtla ulatrabilir- bir rahmet

içerir. Çünkü deime, Rahmafn parmaklaryla gerçeklemitir. Çün-

kü Rahman kalbi söz konusu durumla dorulttuu gibi ayn ekilde di-

er hal ile dc saptrmtr. Öyleyse bu, göreli bir sapmadr. Kalp, do-
rulukta deitirdii gibi erilikte de kendisini deitiren ismin (Rah-

man) otoritesi nedeniyle rahmete varacaktr. Bu, Allah’tan kullarna

dönük bir müjdedir: ‘Ey kendilerine kar arya giden (zulmeden) kulla-

rm!’2^ Burada herhangi bir arya gitme türü zikredlmeyerek, müsrif-

lerin bütün halleri dile getirilmitir. ''Allah’n rahmetinden ümit kesmeyi-

niz’
18* Çünkü sizi saptran, Rahman’n parmadr. ‘Allah, bütün günah-

lar balar.’2*9 Bu, nesh edilemeyecek bir rivayettir. Bu ifadeyle
‘

Allah

kendisine irk koulmasn balamaz

’

2W
ayetini uzlatrrz. Hak irki di-

ledii ekilde cezalandrr, sonra Rahman’n parma onun üzerinde
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hüküm verir. Bu durumda mürik rahmete varr. irkin dnda (kalbin

deimesiyle ilgili) baka sapma türleri ise balanr. Bunlarn bir ks-

m, cezalandrmadan sonra balanr. Söz konusu kimseler, mürik

olmadklar halde, büyük günah ileyen ve kömüre döndükten sonra e-

faat ile ateten çkanlardr. Buna inanmak vaciptir. Bir ksm ise, her-

hangi bir cezalandrma olmadan iin banda balanr. Öyleyse herke-

sin rahmete ulamas zorunludur.

Allah olgularn içinden toplanmay seçti, çünkü toplanma, cem’de

(birlik) ayrm vc temyizi salar. Dolaysyla Rab ve merbub, kadir ve

makdur (güç yetirilen) olmaldr. Toplama, seçilen eydir ve ilahi isim-

lerin hakikaderinin ilgileri nedeniyle zorunludur.

Allah renklerden beyaz seçti. Çünkü bütün renkliler, ona dönü-

ürken beyaz onlara dönümez. Onun beyazl, kendinde, gizlidir ve si-

yah, krmz sar ve dier renklerin perdesiyle varlkta gözükür. Böylecc

herhangi bir yerde bulunan renk beyazdan var olduu gibi görenin gö-

zündeki renk de beyazdan meydana gelir. Renklinin kendisinde ise ayn

ey yoktur. Örnek olarak beyaz dalarn uzaktan kara görünmesini ve-

rebiliriz. Onlarn yanna geldiinde beyaz olduklarn görürsün. Halbu-

ki haklarnda kara hükmünü vermitin. Verdiin yargnda yanlm, si-

yahl ise doru görmü saylrsn. Bunun nitelii meçhuldür. Göün
mavilii dc öyledir. Gök gözün görmesi nedeniyle mavi iken kendili-

inde baka bir renkte olabilir.

Allah meleklerden Ruh’u seçti, çünkü melek, felek, unsur, madde

ve doa kaynakl bütün suretlere bu Ruh’tan üflenir. Ruh, eyann ha-

yatnn bal olduu ve Allah’a izafe edilen ruhtur. O, hayatn kendisin-

den meydana geldii Rahman’n nefesidir. Hayat, nimet; nimet ise mi-

zaca göre gerçekleen hazzm kaynadr. Nitekim serin mizac hakknda

‘hararetlinin azap gördüü eyden nmetlenir’ demitik. Bunu anla!

âri’nin -anlarsan- ‘Ate ehli olan cehennemlikler bulunduu gibi cen-

net ehli olan cennetlikler de vardr’ demesi yeterlidir. Allah cehennem-

likler hakknda ‘orada ölmeyeceklerini ve diri de kalmayacaklarn’ söy-

lemitir. Onlar, soukluun varl nedeniyle atele nimeti talep eder,

ile bu, mizacn hükmüdür.
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Allah bineklerden Burak’ seçti, çünkü Burak, miraçlarn bineidir.

Burak dört ayakllar ile kanatllar kendinde toplam ve hem yüksek

hem süflidir. Nitekim baz 'deniz ve kara hayvanlan öyledir.

Allah Arefe günü duasn seçti. Bu dua, soyutlanma, horluk ve za-

man belli bir günün bilinmesi mertebesinde huuyla yaplan duadr.

Arefe, gece ve gündüzü bir araya getirir.

Allah surelerden ‘De ki, Allah birdir
’291

(ihlas) suresini seçti. Çünkü

bu sure, O’na özgüdür ve onda herhangi bir varlk zilo-ediimemitir.

Herhangi bir eyin mutlak birlii, O’nun özel birliine benzemez. Her

eyin birliinin bu surede ispat, Allah’n kalbini açt kimseye ait garip

bir bilgidir. Allah bu sureyi kendi birliiyle açm ve yaratlmlarn bir-

liiyle bitirmitir. Bilmelisin ki, var olanlar, el-Ahir’in cl-Evvcl (Son ve

lk) ile irtibat gibi -EvvePin el-Ahir ile irtibat gibi deil- Allah ile irti-

batldr. Çünkü Ahir evveli talep ederken evvel ahiri talep etmez, çünkü

O, âlemlere muhtaç deildir. Bu, özü gerei müstagniliktir. Evvel ise,

mutlak birlik ile nitelenen Allah isminden Ahir’i talep eder.

Bu surenin sonunda gelen birlik ile içerdii bilginin kaynama dik-

katini çektim. Bu, el-Evvel ile irtibatyla beraber, ona benzemez. Çünkü

yaratlmlarn birlii Allah’ talep ederken Allah onlar talep etmez. ‘Siz

Allah’a muhtaçsnz. Allah zengin ve övülendir
’292

Allah ayetlerden Ayete’l-Kürsi’yi seçti. Ayetler alametlerdir. Hiçbir

ey için kendinden daha ilk olan yoktur. Ayete’l-Kürsi ise O’nun isim-

leri ve nitelikleridir. Bu ise baka bir ayette bulunmaz. Böylelikle Hak,

kendisine kendisiyle delil oldu. Allah O’ndan baka ilah olmayandr

Burada Allah, mevcut bir ismi gaip zamirle ispat etmi ve olumsuzla-

mtr. O’nun görünmeyen bir isimlendirileni vardr. ‘Hayy’dr.’ Bu ise

sahip olduu isimlerin varlk art olan niteliktir. ‘Kayyum’dur.’ O, ka-

zanm olduu her ey ile kendisinin dndaki üzerinde kaimdir, çünkü

O, her eye yaratln verdi. ‘Onu uyku ve dalgnlk almaz.’ Bu, âlemi

korumasyla çelien eylerden tenzih niteliidir. Allah Kaim olmasayd,

âlem bir an bile var olamazd. ‘Onndur.’ Zamir Allah’a döner ve gaip

zamirdir. ‘Göklerde ve yerde olan eyler.’ Bunlar, mülk ve köle olarak

O’na aittir. Allah ulûhiyetiyle hükmün bekas için korumay açklamak-

tadr. ‘Kim efaat eder?’ ef (çift ve efaat) kelimesi, hükümle ikilenme-

si demektir. ‘O'nun nezdinde.’ Burada da gaip zamir vardr. ‘O'nun izni
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olmakszn.’ Bu, Allah olmakszn, kimsenin bamsz olamayndan

kaynaklanr. Dolaysyla her eyin O’nun izninden olmas gerekir. Çün-

kü burada, efaat eden ve efaat edilenler vardr. Onlar, göklerde ve

yerde efaatçileri vc haklarnda efaat edilenleri bilir. ‘Önlcrindekini bi-

lir.’ Bu, onlarn üzerinde bulunduklar durumdur. ‘Artlarndakini de bi-

lir.’ Bu ise, kendisine dönmeleridir. ‘Bilgisinden bir eyi ihata edemez-

ler.’ Kastedilen, eyaya dair bilgisidir. ‘Ancak O’nun dilediini.’ Bir

ksmn ihata edebilirler, bütününü deil! ‘Kürsüsü kuam.’ Kastedilen,

bilgisidir. ‘Gökleri ve yeri.’ Yani, ulvî ve süfli âlemi bilgisi kuatt. ‘O

ikisini korumak ar gelmez O'na.’ Çünkü söz konusu olan, manevi bir

koruma, gaybi yardm, ulvî ve süflide sürekli yaratmadr. ‘O Yücedir.’

O’nun yaratklarndan müstani olmas, zâtndan kaynaklanr. ‘Azim-

dir.’ Celaliyle Allah’n heybetinin bulunduu ariflerin kalplerinde Yüce-

dir.

Bu sure, isim ve zamir arasnda on alt yerinde Allah’n zikredildii

bir ayettir. Ayn ey baka bir ayette bulunamaz., iVyette be isim açkça

zikredildi: Bunlar, Allah, Hay)', el-Kayyum, el-Alî ve el-Azim’dir. Do-

kuz zamir de açktr. Bunlar zahirde gizlenmitir. kisi ise bâtnda giz-

lenmitir, görünüte yoktur. Bu iki zamir, bilgi ve meiyet zamiridir.

Ayn ekilde, Allah’n bilgisini ve meiyetini kendisi bilebilir. Dolaysy-

la kimse O’nun bilgisinde ya da meiyetinde neyin bulunduunu bile-

mez. Bunlar, irade edilen gerçekleip bilinenin ortaya çkmasndan son-

ra örenilebilir. Bu nedenle zamir, bilgi ve iradede gözükmemitir.

Allah Kuran’dan Yasin’i seçti, çünkü bu sure, Kuran’u kalbidir

Onu okuyan, Kura’ on kez okumu gibidir. Kalp Sad harfine mensup

suretteki (beerî suret) en erefli parça olduu gibi Sin’e (Ya sin) men-

sup bu sure de cn üstün suredir vc o bir mertebedir. Burçlardan ona ait

olan, günein erefli evidir. Buras, balangç burcu, ilkbahar mevsimi,

canlanmann geri gelmesi, balangcn zuhuru, doa âleminin süslen-

meye balamasdr. Bunun yan sra nefeslerin buharlarnn inceldii

dönemdir. Söz konusu nefesleri k mevsimi havann soukluu nede-

niyle younlatrmt. Souk hava, darya çkan nefeslere bir donuk-

luk kazandrr. Nefes da çktnda önce onlar younlatrr, sonra

suya çevirir. Bu, k mevsiminde eline üflediinde bulduun nemliliktir.

Haldun (cc.) her nefes kendilerinde bulunduu ilahi e’nler, bu burca

aittir.
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Allah sözden Kuran’ seçti. Çünkü Kuran, toplama özelliine sa-

hiptir ve toplamada ayrm bulunur. Çünkü toplama, çokluun delilidir.

Çokluk ise teklerdir. Öyleyse çokluk toplamda (cem’dc) ayrmm ta

kendisidir. O halde Kuran, Furkan-Kuran’dr.

Allah ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ zikrini seçti. Çünkü bu, olum-

lama ve olumsuzlamay içerir. Bakasnda bu özellik yoktur.

Allah hallerden rzay seçti, çünkü o, Hak’tan mutlular adna ger-

çekleecek son müjdedir. Bundan sonra bir müjde yoktur. Çünkü rza,

bir rivayette yer ald gibi, ebediyete elik eden ve insanlarn (Hakk’)

görme yerinden dönmelerinden sonra gerçekleecek bir müjdedir. Ha-

yr! O, büyük ziyaret esnasnda görmenin geçekletii Kesib’te gerçek-

leir.

Allah mekânlardan cenneti seçti. Oras mutluluk ve bakn gerçek-

letii yerdir. Bu ise ehlini onun mukabili olan yerde bulunan sevimsiz

eylerden ve intikam isimlerinin otoritesinin gereinden gizler.

Allah görmeyi seçti, çünkü o gözün son noktasdr. Hiçbir haz,

görme hazzma benzemez. Çünkü o, ibadet edilen hakkndaki görme

kesinliidir (ayne’l-yakîn).

Allah saylardan doksan dokuzu seçti, çünkü o, isimlerin tekliini

gösterir ve tek ve bileik saylar bir araya getirendir. ‘Allah’n doksan

dokuz ismi vardr. Onlar sayan kimse cennete girer.’ Kastedilen sayma,

bilgi, ezber ve lafz bakmndan örenmedir. ‘Allah tektir ve teki sever.’

Allah ibadederden farzlar seçti. Çünkü farzlarn sonucu, kulun

Hakk’n duymas ve görmesi gibi nitelikleri olmasdr. Nafilelerle ger-

çekleen sevme ise, Hakk’n kulun duymas ve görmesi olmasn salar.

Nafde, farzlardan sonra ikinci derecededir ve bu nedenle farz öncelikli-

dir. Hak celalinin gereine göre (kutsi hadiste) belirttii gibi ‘kulunun

kula’ olmaya inmez. Öyleyse Hakkn kendi niteliiyle inmesi gerekir.

Bu ise, üzerinde yaratld suret nedeniyle, kulun Hakk’n nitelii ol-

masdr. Öyleyse kulun nitelii, ‘ilahi suretten’ koparlmtr. Nitekim

‘Rahim Rahman’dan bir daldr.’ Farz, kesmedir, insan onu yerine ge-

tirdiinde Hakk’n nitelii olabilir. Nafile kldnda ise Hak onun nite-

lii olur. Böylelikle farz nafileden ayrr ve üstün derece farza ait olur.

Farz bunu salamasayd, Allah ‘Acktm, beni yedirmedin’ ve ‘Ben ku-
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lumun kavumasn daha çok özlerim, hiçbir eyde tereddüt etme-

dim...’ gibi kutsi haberlerde bildirilen sözleri söylemezdi.

Allah zamanlardan kadir gecesini seçti. Çünkü eya Hakk’n nez-

dinde kendi kaderleriyle ayrr. Hak, gaybdr. Böylelikie kader, (gayb

konumundaki) geceye tahsis edildi. Gece de tpk g-aybn gizlenmesi gi-

bi örtünür.

Allah günlerin içinden Cuma gününü seçti, çünkü onda lci suret

ortaya çkar. Allah bu günü suredere tahsis etti. Bu ise, nutfenin (rah-

me) dütüü beinci aydr. Cuma, müennes (dii) bir gündür. Süslen-

me ona ait iken yaratl da onda tamamlanmtr. Allah onda bir saati

belirlemitir ki, bu saat aynadaki nokta gibidir. B yer, aynaya yansya-

nn gün aynasndaki yeridir vc orada kendisini görür. Ayna ile aynaya

bakan arasnda gerçekleen surete göre hitap ve teklif gerçekletii gibi

iaret isimleri de onunla meydana gelir. Örnek olarak u, bu, bunlar vb;

o, o ikisi, onlar, sen, siz, siz lciniz, sizler, sen, seni, ikinizi, vb. gibi za-

mirler (ahs zamirleri-iaret zamirleri); -vikaye nun korumadnda (nî

eklinde)- birinci tekil ahs zamirini verebiliriz. Bu zamirin zorunlu

olarak enniyette (benlik) bir etkisinin olmas gerekir. Bu nedenle vikaye

nun’una harfler âleminden ait olan ey, futüvvet ve iardr ve yine bu

nedenle Vikaye nun’u diye isimlendirilmitir. O ‘Sana snrm hadi-

sindeki ‘sana (kc)’ zamiri konumundadr. Bu konuda u dizeleri söyle

dim:

Vikaye nun’una benzemez

Varlkta oruçtan ve ahlâktan bakas

Fütüvvet ve iar onun varldr

Lajzda, koruyucudan (vikaye) baka bir eyimiz yok

Varln yars Yaratan’n niteliinden ona ait

Mertebeden de; o daim ve baki olandr

Allah sral olarak üç asr (ve nesli) seçti. Bunlarn ilki, Hz. Pey-

gamberim kemalinin gririinmeksizin ve görünerek ortaya çkt dö-

nemdir. Böylece Hz. Peygamber kendi bana eriat ortaya koymu,

vekillerinin eriat yapt eyleri varlyla geçersizletirmi, dilediklerini

onaylam, hepsine iman ortaya koymutur. Söz konusu eriatlardan
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neshedilen ve edilmeyen her eyi ispat etmitir. te bu birinci asrdr.

Ondan sonra, hepsi de fetih ve zuhur ehli olan iki asr daha gelir. Bu

üçü, her avn üç gününe benzer. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bir grup

savaa çkar ve onlara aranzda Peygamber’i gören var mdr? diye soru-

lur. Onlar ‘evet’ diye yant verir. Bu durumda onlara fetih nasip olur.

nsanlardan bir grup savaa çkar. ‘Aranzda Peygamber’i göreni (saha

be) gören (tabiin) var mdr?’ diye sorulur. Onlar da ‘evet’ der. Onlara

da fetih nasip olur.’ Bu ikinci nesildir, dieri ise birinci nesildi. ‘Sonra

bir savaa çkar. Onlara aranzda Peygamber’i göreni göreni gören var

mdr?’ diye sorulur. Onlar da ‘evet’ der. Onlara da fetih nasip olur.’

Peygamber buna bir eklemede bulunmad. Çünkü ilahi mertebenin d-

nda bir ey yoktur, ilahi mertebe ise, zât, sfat ve fiillerden ibarettir.

te bu asrlarn en hayrlsnn anlamdr. Öyleyse ilk asrn (neslin) ina-

yetiyle hepsine fetih nasip olmutur ki kastedilen Hz. Peygamber’in

zâtdr. Onun nurunun gücü ve otoritesi, kendisini görene veya onu

göreni görene ya da onu göreni göreni görene fetih nasip etmitir. Hz.

Peygamber’in, ‘En hayrl asr benim asrm, sonra onu takip eden, sonra

ondan sonra gelendir’ diye dile getirdii durum budur. Biz onlar avn

üç gününe benzettik. Peygamber’in davet dönemim ise bir aya benzet-

tik. Çünkü insanlar ‘kam (asr, nesil)’ ve onun zaman ölçüsü hakknda

görü ayrlna dümütür. Bu balamda ileri sürülen görülerden biri-

si, onun otuz yl olmasdr. Bu nedenle asrlar Peygamber’den kyamete

kadar bir ‘ay
5
kabul ettik ve üç karn (asr) ayn üç günü gibi saydk.

Allah orucu tercih etmitir, çünkü Hz. Peygamber kendisine soru

soran birine ‘Oruç tutman gerekir, omç misilsizdir’ diyerek orucun

benzersizliini dile getirmitir. Bu durumda omç ‘

O’nun benzeri bir ey

yoktur7194
ifadesine benzer. Allah kutsi hadiste ‘Oruç benim içindir’ der.

Halbuki bütün ibadetleri insana ait saymtr. Omç ise tenzih niteliidir

ve tenzih Allah’a ait olabilir.

Aylarn içinden Ramazan’ seçti. Bunun nedeni isimdeki ortakl-

dr. Ramazan ilahi isimlerden biridir ve böylelikle senenin dier aylar-

na göre saygnl ortaya çkmtr. Hz. Peygamber onu kameri aylar-

dan saymtr. Bunun nedeni, bereketinin senenin |tüm aylarna yayl-

masn salamaktr. Böylelikle bu bereket, senenin her aymda ortaya

çkt gibi senenin her günü için ondan bir pay gerçekleir. Bize göre,

aylarn en üstünü Ramazan, sonra Rebiülevvel, sonra Recep, sonra a-
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ban, Zilhicce, Zilkade ve Muharre’dir. Kameri- aylarn fazileti halikn-

daki bilgim bu kadardr. Senenin dier aylarnn faziletinin sralann
bilmiyorum. Bunlar Safer, Rebiulahir ve Cemâziyelevvel ve Ccmâziyel-

ahir aylardr. Bu aylarda faziletin sralan hakknda bilgim yoktur.

Bunlar, fazilette denk midir? Zann galibime göre, i böyle olmaldr.

Çünkü bana gösterilmiti, fakat onu kesin olarak örenmemitim. Bil-

gim olmad bir konuda ise konumam söz konusu deildir.

Unsurlardan" suyu tercih etti. Çünkü her eye sudan hayat verildi.

Allah’n su üzerinde var ettii Ar bile öyledir. Böylelikle hayat Ar’a

sudan yaylmtr. Su, Hz. Peygamberin
£Hac Arafat'tr’ hadisindeki

(ifade biçimine benzetirsek), en büyük unsurdur. Bununla beraber ha-

yatn sebebi, suyla beraber baka eylerdir. Fakat su (Arafat Haccn en

önemli unsuru olduu gibi) bu eylerin en büyük unsurudur.

Feleklerden Ar’ seçti, çünkü Ar bütün cisimleri ihata eder. Allah

her eyi ihata edendir. Ar, felekler içerisinde ve onun altnda bulunan

eylerde öncelik sahibidir. Öyleyse Ar, ilktir ve ihata edendir. Er-

Rahma istiva etmek için bu iki nitelii, yani ilklik ve ihatay seçmitir.

Ar mülk ise, onun seçimin dnda olmas yerindedir. Çünkü sadece

Allah ve mülkü vardr. Allah’n dndaki her ey O’nun mülküdür. Ar
bir ifadede de dier eylerden ayrt edilmitir. Bu durumda Ar’n ilk

olma ve ihata bakmndan seçilmesi ortaya çkar. Çünkü gökler ve yer

Kürsü’nün içerisinde ‘ipe atlm düüm gibidir; Ar’n içinde Kürsü ise

ipe atlm düüm gibidir’.

Allah kullardan melekleri seçti, çünkü onlar nurdan yaratld. Onla-

rn cisimleri nuranidir. Melekler dier yaratklara göre ilahi nura daha

yakn olanlardr. Bu nedenle Hz. Peygamber Allah’tan kendisini nur

yapmasn istemitir. Bunun nedeni, doann karanln bilmesidir.

Allah yerlerden Amâ’y seçti. Ama, âlemi yaratmazdan önce O’na

ait idi. Buradan Allah güçlü melekleri yaratm, onlar kendi celalinde

hayrete düürmütür. Sonra, âlemi yaratm, onlar bakasn görmeleri

için cemalinin celalinde hayrete düürmütür. Onlar, Allah’n bir kim-

seyi yarattn bilmeyenlerdir. Bunun ne üstün bir hal olduuna balc-

nz! Allah Amâ’y mekân, Ar’ istivagâh, yakn semay ini yeri, yer-

yüzünü ise beraberliinin mekân olarak seçti. Allah her nerede olursak

bizimle beraberdir.
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Allah insanlardan resulleri seçti. Bunun nedeni, onlarn hakikati Al-

lah’tan tebli etmeleridir. Allah onlar kendisini bilmek için (dünya ha-

yatna) çkartt. Allah bilinmeyi sevmi, peygamberler vastasyla yara-

tklarna tannmtr. Bu bilinme onlarla gönderdii kitap ve sayfalarla

gerçekleti. Böylece zatî bir bilgiyle onu bildikleri gibi kendilerinde ya-

ratlm akllarla da Allah’ tanrlar. Allah onlara fikri aratrma gücii

verdi. Böylelikle delil ve kantlarla selbî-vücudî (olumsuzlaym) bir bil-

giyle Allah’ bilmilerdir. Akl kendi bama bundan fazlasn bilemez.

Bundan sonra ise, zât bir bilgiyle peygamberler geldi. Böylelikle yara-

tklar, eriatyla onlara tannan lah’a ibadet etti. Çünkü akl, herhangi

bir ameli ya da Allah’a yaklamay ya da Hakk’a ait olumlu zatî bir nite-

lii ortaya koyamaz. Düünce deliliyle hareket ettii sürece, akln eriat-

tan pay,
c

O’nun benzeri bir ey yoktur (ke-mislihi)
,29S ifadesinden ibarettir.

Burada c

ke’ benzetme deil, zait bir harf olarak bulunur. Allah akln

kendi bama alglayamayaca bilgileri tebli etmesi için peygamberleri

seçmitir. Söz konusu bilgiler, Allah’n zât ve O’na yaklatrc ameller,

terkler ve nispetlerle ilgilidir.

Allah isimlerden Allah ismini seçti. Onu kelimelerde kendi maka-

mna yerletirdi. Bu isim, nitelenen fakat bakasnn nitelenmesinde kul-

lanlmayan bir isimdir. Bütün ilahi isimler bu ismin niteliiyken o bir

nitelik olmaz. Bu nedenle onda kök aramaya kalkmak, bir zorlamadr.

Binaenaleyh ‘Allah’ ismi, türetilmemi, özel ve kelimeler ve harfler âle-

minde ilahi zât için konulmu bir isimdir. Allah’tan bakas o isimle

isimienmemitir. Böylelikle Allah, akl baka bir ilahn olamayacan

kantlad gibi, onu da ortaklktan korumutur.

Böylece AHah’n seçimlerinden uyar yerine geçecek hususlar zik-

retmi olduk. Bu uyar, davet edildikleri ibret vc basiretle bakmaktan

habersiz kalan akllara yöneliktir. Meseleyi tam olarak açklam deiliz.

Çünkü bizler, Allah’n yaratt varlklarn ayrntsn tam olarak bilmi-

yoruz. Allah’n verdii güçle, varlklar belli esaslarda snrlamay baa-

rrsak, bu taksime her ey girer. Bu bölümde Allah’n varlkta snrl ya-

ratklar içinden her türden seçip ayrd tek tek bireyleri tantmay

amaçladk. Onlar, kendi bana var olan veya var olmayan, mekânl veya

mekansz ya da dolayl olarak bir mekâna yerleen türler, bundan bir
A

araya gelen ve gelmeyen varlklardr. Alemin vc varlklarn ksmlar, be-

lirttiimiz hususlarla snrldr. Burada akln tek bana anlayabilecei
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göreli bir tafsilat vardr. Bu ise, eyann mertebelerinin ayrmas, bir-

birlerinden etkilenme, birbirlerini etkileme ve birbirlerine dayanma ba-

kmndan derece derece olmasdr. Fakat bu üstünlük, kendilerine olan

inayet yoluyla ilahi yaknln üstünlüüdür. Yoksa hakikatleri onu ge-

rektirmez. Bu üstünlük, kalplerimize bildirdii ilham bilgileri ya da in-

dirilmi kitap ve nebevi haberlerde tebli ettii bilgilerle örenilebilir.

Bunun dnda baka bir yol yoktur!

Sünnetler aidi delillerdir, çünkü onlar bir takm yollardr. Farzlar

ise kendisine ve yaratklarna göre Hakkin durumunu bildiren er’î bil-

gilerdir. Ey Allah’n kullar! Kitabnda ya da Peygamberin dilinde ken-

disini niteledii ekilde Allah’a kulluk ediniz! Ne bir ilave ne çkarma ne

dc bir üstünlüe yol açacak, te’vil yapnz. Kendisini niteledii eyi O’na

braknz. Bu nitelik (akla göre) imkânsz ya da çeliik bir ey ise, bu,

bizim iin kendiliindeki durumunu anlamadaki eksiklik ve acizliimize

yorulur. Teorik akl gücünün O’nun varlnn bilinmesiyle ve Hak’tan

kullarna haberleri bildirenlerin doruluuyla ilgili yargsm ifade etmi-

tik. Dolaysyla herhangi bir itiraz oknakszn, çeliik ya da imkânsz

hususlar hile kabul etmemiz gerekir. Zât kendisince meçhul olan birini

akl zâtyla ilgili hususlarda zorunluluk, imkân ya da imkânsz hükmüne

nasl sokabilir ki? Akl haddini amamaldr ve kendisine ait hususlarda

bize indirdii ve bildirdii ileri Hakk’a brakmaldr. Allah hakk söyler

ve doru yola lanrr. Biz ise, Allah’a ve bu konudaki bilgisinde Kitap

ve Peygamber’in diliyle O’nun nezdinden gelen hususlara inanmak zo-

rundayz. Allah bizi nezdinde bulunan eyleri örenmeye muvaffak et-

sin. Allah’a ancak yok olacak kimse itiraz edebilir.

Doksan beiici ksm sona erdi ,onu ‘Vcra’ hakkndaki doksan bi-

rinci bölüm ile doksan altnc ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

DOKSAN BRNC BÖLÜM
Vera ve Srlarnn Bilinmesi

Tasavvufta vera, saknmaktr haramlardan her yerde

Bir de saknmak, iki yönlü eylerden

Saf helal olarak gelirse sana bir ey

Vera gerei onu brakrsan, bu (vera deil) bir noksanlktr

Çünkü gerçei bilmediin için tersine davrandn

Noksanlk ise imanda ortaya çkar

.Sözlükte vera saknmak demektir. .eriatta ise -helalden deil- ha-

ram ve kukuludan saknmaknr. Hz. Peygamber bu konuda, ‘Sana ku-

ku vereni vermeyene brak’ demitir ki, söylediimizin ta kendisidir. Bu

hadis, cevamiü’l-kelim ve sözü açklama özelliine iaret eder. Birisi

öyle demitir: ‘Bana veradan daha kolay bir i yoktur. çimden sknt-

ya sokan her eyi -bu hadisle amel ederek- braktm.’

Haram olduu nas ile sabit eylere gelirsek, kula böyle eylerden

uzak durmak emredilmitir. Haram, kendisi deil, yasaa muhatap kii

için haramdr, çünkü bir haram, ilkinden farkl bir nitelie sahip baka

birisi için mubah olabilir. Bu nitelik âri’nin mubah saymasyla haram-
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Ik niteliini mubah yapar. Bu nedenle haramn ‘kendisi deil’ dedik,

çünkü hiçbir ey özü gerei haram deildir. Bu nedenle Allah
‘

zorda

kaldnzda’296 demitir. Böylelikle haram ve benzeri hükümlerin yi

kümlünün haline dayandn örendik. Baz yerlerde ise, yasaklanan

eye dayanr. Yasaklanan eyde bulunan deiiklik nedeniyle isim dei-

se bile, yükümlünün o eyi almasndaki hüküm mubahlk ya da zorun-

luluk eklinde deiir. Ayn ekilde haram yasayla muhatap olann hali

deiebilecei gibi yasaktan uzak durma durumu da deiebilir. Bu du-

rumda, zorunlu olarak hüküm düer. söylediimiz gibi olunca, hiçbir

ey özü gerei haram deildir.

Kukuludan saknmaya gelirsek (vera), kukulu, bir yönü helale bir

yönü -herhangi bir basknlk olmakszn- harama dönük eydir. Böyle

bir eyden uzak durmak onu yemekten veya yenilmesi ondan saknmak-

tan üstün deildir. Vera sahibi ise, haramlk yönünü dikkate alarak,

kukuludan uzak dururken vera sahibi olmayan, helallik yönünü dikkate

alarak ondan yararlanr. Bunlarn arasndaki fark bu kadardr. Kuku

bulunmayan eyi terk etmeye gelirsek, böyle bir ey, srf helaldir. Yü-

kümlü bunun fazlasn terk edebilir, çünkü helalin sadece fazlas terk

edilebilir. Bu terk ‘vera’ deil, ‘züht’ diye isimlendirilir. Haram ve ku-

kuludaki züht vera iken fazlay terk vera deildir. Fazlann dmdakinde

-ki ihtiyaç miktardr- züht günahtr. Gende ise, bu konudaki ihtiyacn

vc kendisinde zühdün geçerli olduu fazlann miktarn tespit kalmtr.

Bunu -Allah izin verirse- züht bölümünde zikredeceiz.

Vera, art saylan makamlardan biridir. Yükümlü olduu sürece

kula elik eder ve art bulunduunda kullanlr. Bu ise, yükümlünün

bütün tasarruflarnda geçerlidir ve herhangi bir ameline özgü deildir.

Aksine vera, hareket ve durularnda ya da kendisiyle ilikilendirilen

davran ve terklerde yükümlünün bütün organlarna yaylr.

öyle denilir: Vcrann srlarda ve ruhlarda bir hükmü vardr. Me-
ru verada geçerli deildir bu. Çünkü (verann olabilmesi için gerekli

olan) kukunun manalarda, marifetlerde ve srlarda bulunmas ariflere

göre imkânszdr. Kuku, teorik bilgilerde bulunabilir. Bunlar, akli ka-

ntlarla gerçekleen bilgilerdir. Arifler, fikri aratrmada vera sahibi ol-

mas gerekenlerdir. Böyle yaptklarnda ‘haram’ aratrmadan kurtulur-

lar. Örnek olarak, ilahi zât aratrmay verebiliriz. Onlar, düünceyi
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kukudan arndrr. Örnek olarak, Allah için bakmak veya duyurmak

için bakmay verebiliriz. Bilginin üstünlüü nedeniyle, bu durum baz

nefslere gizli kalr. lahi bilgiyi aratran ise, onu Allah için aradn
zanneder. Gerçekte bilgiyi dünya veya Allah’n dndaki bir neden için

arar. Böyle bir aratrma niyetinden uzak durmak gerekir, bilgiden de-

il! Bilgi aramak, insana haram klnmamtr. Haram klnan, bu bozuk

niyettir.

Burada meseleye bakmak gerekir: Niyet bilginin talebinin faziletine

zarar veriyor mu, yoksa bilgi talebi, kendi faziletiyle ahiret mutluluu-

nu salyor mu? Bu durumda cezalandrma, niyete yöneliktir. Bu konu

ilahi mizann incelenmesi bölümünde itimat edeceimiz husustur.

Bazlar öyle der: Bütün olu kukudur. Ben de bu kanaatteyim.

Bu ise, duyularn zannettii gibi deildir. Rahman’n sureti bizi bu gö-

rüe sevk etmitir. Böyle bir eyde vera yaplmaz ve bundan kaçnlmaz.

Çünkü insan kendisini ancak olutan (ve âlemden) bilebilir. Kendinden

geçersen, zâtn ve seni Yaratm bilemezsin. Peygamber öyle der:

‘Kendini bilen Rabb’ini bilir.’ Öyleyse bu kukuluda vera imkânszdr.

Aksine kuku olmas yönünden onun alnmas gerekir ve bu durum onu

helal küar. Çünkü olu, hiçbir zaman iki uçtan birinde saf olarak bu-

lunmaz. Bu konu, akllarn çounun ve ariflerin büyük ksmnn boul-

duu bir denizdir. Ancak Allah’n merhamet ettii ve Nuh’un gemisine

binenler bu denizden kurtulur.

Vera’nm esas, zahirinde, bâtnnda ve yapmak veya yapmamak ile

yükümlü tüm organlarnda -Allah’a tahsis edilmi bir ekilde- meru öl-

çüye göre ‘Allah için’ olmayan her davrantan ‘saknmak’ demektir. Bu

fiiller Allah’a öyle tahsis edilmelidir ki, hiçbir kuku ona zarar verme-

meli ve etki etmemelidir. ‘Allah için’ sözündeki ‘için’ (lam), bu bölümü

toparlar. Allah yolundaki her makam kazanlm ve sabit iken her hal

verilmi ve kazanlmtr, sabit deildir. Hal, tpk parlayan bir imek-

tir. Parladnda ya zddyla ortadan kalkar veya müteakiben benzerleri

gelir. Benzerleri müteakiben gelirse, bu hal sahihi hüsrana urar.

iler makam, ya ilahi ya rabbani veya rahmanidir (bu isimlerden bi-

rine dayanr). Bunlarn dnda bir ey olmaz. Bunlar, bütün erLebelc-

ri içerdii gibi, varlk da onlarn etrafnda döner. Kitaplar bunlara göre

inmi, miraçlar onlara doru gerçeklemitir. Bu üç mertebeye, üç ilahi
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isim hakimdir: Allah, Rab ve Rahman. Bu üç isimden birisi, ilahi isim-

lerden birisinin hükmüyle nitelenmi halde bulunur ve kulun makamna

göre bu hüküm ortaya çkar. Söz konusu kulda, müslüman veya mümin

veya ihsan sahibi olmas yönünden bu isim etki eder. Bu isimlerden

herhangi birisinin eseri, kulun mülk veya ceberut veya melekût âlemin-

de gerçekleir. Ameli ise ya mudaklk -ki zatî ameldir- ya da snrlanma

hükmüyle gerçekleir ki, bu da nitelik amelidir. lahi hükmün nitelik

ameliyle meydana gelen hükmü, ya tenzih veya selb (olumsuzlama) ve-

ya fiil nitelii eklindedir. Bütün makam ve hallerin tanmdr bu. Sâlik

onlar bilse de bilmese de durum ayndr. Çünkü hiçbir varlk, bu hü-

kümlerin dnda kalamaz, fakat herkes bilemez!

Verann bir makam, makamnn ise bir hali vardr. Bu ise, daha

önce zikrettiimiz gibi, artldr ve teklifin sona ermesiyle biter. Vera

makam, tenzih niteliiyle snrlama, hakikati ise, (kukuludan) uzak

durmaktr. Bu, ilahi makamdaki veradr. Onun sahibi ise tannmayan-

bilinmeyen biridir. Hali kendiliinde ya da vera yapt eyde bir belirti

sahibidir. Allah ismi daima ona bakar. Müslüman olmas yönünden ise

mülk âleminde kul o isme bakar. Böylelikle isim, fiillerinde ve organla-

rnda ortaya çkan her davrana etki eder. Vera sahibi de, bu makamn

gerçeklemesine zarar veren her eyden saknr. Allah ismi, mümin ol-

mas yönünden onun ceberut âlemine bakar ve ona etki eder. Bu du-

rumda onun rüyalar genel anlamda yalan çkmaz. Vera, hayalde de

zahirde olduu gibi saknmay gerektirir, çünkü hayal duyuya baldr.

Bu nedenle mürit ihtilam olduunda eyhi onu cezalandrr. Baknz!

Herhangi bir peygamber ihtilam olmad gibi böyle bir ey peygambe-

re yakmaz da. Allah’ zevk yoluyla bilen ârifler de öyledir. Çünkü

uyurken rüya yoluyla veya uyankken tasavvur ederek ihtilam olmak,

hayalde doann kalntsndan meydana gelir -ki bu yalandr. htilam

olan insan, görünen âlemde olduunu zanneder. Halbuki öyle demi-

tik: ‘Vera sahibi yalandan saknr.’ Duyu âleminde ondan saknsayd,

yalan hayalini etkilemezdi. Vera sahibinin uykudan sonra kendisinden

çkan bir su nedeniyle gusül abdesti aldn gördüünde, bunun nedeni

bâtn organlarnn zayfldr. Bu ise, mizaca ilien bir hastalktr, yok-

sa o kesinlikle helal veya haramla ilgili uykudan kaynaklanmaz. Allah

ismi bu makam sahibine melekût âleminde baktnda, ondaki etkisi

Hakk’tn sözlerinden ve ilahi reçelliden kendisine gelen hususlarda
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teVilden saknmaktr. Söz konusu eylerin hepsi suretlerde olsa bile,

gördüünü tabir etmez ve muhatap olduu eyi te’vil etmez. Bunlarn

hepsi, ilahidir ve ilahi olan her ey bilinmezdir. Vera sahipleri de bilin-

mez. Çünkü vera, saknmak ve terk etmek demektir. Bir ev dta fiil ile

ayrr. Vera sahibi, saknmasn gerektiren eyi söylerse vera makamm
ihlal etmi olur. Bu makam, bilinmemeyi gerektirir. Halbuki konuur-

sa, vera sahibi olduu örenilir ve bu durumda makamnn ad ortadan

kalkar. Hatta böyle biri hiçbir zaman vera makamnda deildir. Onun

saknmadaki veras, maluldür ve kabul edilmez.

Rabbani ve Rahmani yöne gelirsek, bunlar da dier isim gibidir.

Öyleyse onu al ve ona göre davran ki, srlar örenesin. Bu kitabn d-

nda bu konuyu bulabilecein yer azdr. Çünkü (sûf) insanlarn çou
veya hepsi, bunu büseler bile, bu makam ve halleri varln tafsilinin ge-

reine göre açklamamtr. Bu konuda una güvenmilerdir: Sâlik bu

yola girip yöneliinde dürüst olursa, iler bulunduu hal üzere kendisi-

ne zaten açklanr ve bu durumda sâlik, halini örenir.

DOKSANKNC BÖLÜM
Verann Terki Makam

nsann çift oluu veray anlatr

Teklik verann terkini gerektirir

Hakikati bir, incelersen

Arzular geçmitir, tamah olumsuzlanmtr

Ameller varlklarn talep etmez

Gözlerdeki bir zayflk nedeniyle

Bütün ilerin dört hükmü vardr: zahir, bâtn had ve matla’. Vera,

sahibinin dnda ve içinde, had ile hüküm sahibidir. Böylelikle bu

amel, kiiye her eydeki Hakk’n yüzünü gösterir ki o da matla’dr. Böy-
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çlikle vcra sahibi, muttali olur ve gözü eyaya dümez, eyada Hakk’n

yüzünü görür. Söz konusu yüzde eya var olularnda Hak ile irtibatl-

dr ve O’ndan ortaya çkmlardr. Hâkk’n eyadaki yüzünü görmekten

uzak kalmak, vera sahibine yakmaz. Çünkü kul, gerçek olduunda,

kendisinden tecelliyi uzaklatrma gücüne sahip deildir. Tecelli esna-

snda kul, hükme konu olandr.

‘Verann terki’ makamyla kendisini örendikten sonra haram veya

kukuluyu alabileceini kastetmiyorum. Kimse bu görüte deildir.

Vera makamnn sahibi, eriatn hitap ettii ekliyle eyaya yaklaarak

sadece helal (olan eyi) yedii gibi sadece helal (davranlar) sergiler.

Çünkü (Hakk’n eyadaki yüzü anlamndaki) yüzü görmekle Hak o e-

yin üzerinden alameti kaldrmtr. Bir alamet olmakszn ondan uzak

durmak (vera), insanlara kar kötü zan beslemek demektir. Allah ehli

özellikle de Haleldin yüzünü eyada görenler, Allah’n kullarna kar kö-

tü zan beslemekten ya da vera makamna yerleen böyle bir insann dü-

üncesine insanlarn kabahatlerinin gelmesinden uzak durur.

Arkadalarmzdan birisi bir seyahatte Abdal’dan (bedel’den) biri-

siyle karlam, ona hükümdarlarn, vali ve halkn nasl bir bozukluk

içinde olduklarndan söz etmeye balam. Bedel sinirlenmi ve öyle

demi: 'Allah'n kullarndan sana ne? Efendi ile kulu arama girme.

Rahmet, ihsan ve mafiret o insanlar arar. Yoksa sen ulchiyetin hük-

münün ilevsiz kalmasn m istersin? Sen kendinle ilgilen ve bu kimse-

lerden yüz çevir. Allah’a bak ve Allah ile megul ol.’ (Tasavvufa intisap

ettiim) Balangç dönemimde -ki sadece balangç vardr, sön ise bi-

linmez ama söylenir- ben de ayn haldeyken eyhim Ebu Abbas cl-

Ureybi’nin huzuruna girmitim. nsanlarn Hakk’a itaatsizlik ettiklerini

gördüüm için (içinde bulunduum hal anlamndaki) vaktim kirlen-

miti. eyh bana öyle dedi: ‘Evladm! Sen Allah ile ilgilen!’ eyhin hu-

zurundan çktm ve ayn haldeyken eyhimiz Ebu mran el-Mirtüli’nin

yayma gittim. eyh, ‘kendine bak’ deyince, ona öyle dedim: ‘Efendi-

miz! Aranzda atm kaldm! Ebu’l-Abbas .‘Allah ile ilgilen’ diyor, sen

‘kendine bak’ diyorsun. Her ikiniz dc Hakk’a delil olan iki imamsnz.’

Ebu mran alad ve öyle dedi: ‘Evladm! Ebul-Abbas’n seni yönlen-

dirdii, her eyin kendisine dönecei Hak’tr. Her birimiz kendi haline

göre sana rehberlik etmi. Ben de Allah’n beni Ebu’l-Abbas’n iaret et-

tii makama ulatrmasn ümit ediyorum. Sen onun sözünü dinle!
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Onun sözü hem bana hem sana uygundur.’ Sûfiler ne kadar da insafly-

d) Ebu’l-Abbas’a dönüp Ebu mran ile aramdaki konumay anlatt-

mda bana öyle dedi: ‘eyh sözünde ihsan buyurmu! O seni yola

yönlendirmi, ben ise dosta yönlendirdim. Sen hem eyhin hem benim

sana söylediime göre hareket et ki dost ile yolu bir araya getirebilesin.’

Yolculuunda Hakk’a elik etmeyen kimse, yolculuunun selameti

hakknda açk bir kanta sahip deildir. Eyada Allah yönünden gelen

bir alameti olmakszn veya söz konusu ey hakknda özel bir davran

görmekten veya içinde bulunduu halde haram veya kukuyu gerekti-

ren bir müahededen kaynaklanan belli bir hüküm olmakszn, (kendi-

sine göre kukulu görünen) eyadan uzak duran kimse (vera), aldanm

ve bu davranyla Allah’tan uzaklamtr. Böyle birinin hali, Allah’n

kullarna kar kötü zandr. Onun bâtn karardk, allâk kötüdür. O ve

lâ-ey (ey olmayan) ile ayn hükümdedir. Hatta lâ-ey, ondan daha iyi-

dir. Binaenaleyh vera sahibi olmak isteyen insan, kendini korumaldr.

Nitekim Allah da kendisinden saknd eye kar basiretli ve kesin bir

bilgiye sahip olmasn art komutur. (Kukulu olduu hakknda)

Alameti olmayan bir eyi bilmek pek nadir gerçekleebilir. Çünkü insan

bir 211 baka birini Hakk’a itaatsizlik yaparken görür. Sonra baka bir

anda kendisini görür ve birinci hale göre onun hakknda hüküm verir.

Bu durumdaki biri ulûhyete hakkn vermedii gibi Allah karsndaki

saygya da hakkn teslim etmemitir. Böyle biri, hüsranlarn peinden

giden, Allah’n kullar hakknda kötü zan sahibi olan ve blis’in yolda-

dr. Onun veras da bir ceza haline gelir. Allah hakk söyler ve doru

yola ulatrr.

DOKSAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Züht

Züht hep helal olanlar brakmaktr

Helal olan! Zahit ol ki zühdün daha üstündür
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Terk bir eydir ki, d varl yok

eriatta övülen bir yâd vardr

Zühtte ileri ve kymeti olanlar yüceltmek var

Muhakkik nezdinde kymeti kesin olan eyleri.

Züht, mülkte meydana gelmi eye yönelik olabilir. Bu balamda

(mal talebi anlamnda) talep mülkte gerçeklemitir. Öyleyse taleple il-

gili züht, zühttür. Arkadalarmz, mal ve mülkü olmayan yoksul hak-

knda görü ayrlna dümütür: Ona zahit ismi verilebilir mi, yoksa

onun bu makamla ilikisi yok mudur? Bize göre, yoksul da dünyal is-

temek ve -henüz elde etmemi olsa bile- onu ele geçirmek için çalma

arzusuna sahiptir. Onun bu gayret, malda gerçekleen talep ve arzuyu

terki, hiç kukusuz, ‘ziiht’ diye isimlendirilir. Bu nedenle zühdü belirt-

dimiz ekilde (sahip olunan ey diye) tanmladk. Allah ehlinden^ bir

grup bu meselede görü belirtmitir ki büyük ksm bizim görüümüzü

dile getirmitir. Bunun nedeni udur: Zevk sahibi, dünya arzusunu vc

onun peinden komay terk ctdi için, kalbinde ilahi bir iz görmelidir.

Binaenaleyh züht iinin Allah nezdinde bir varl ve deeri olmasayd,

bu hal sahibi adna (gerçekleen) ilahi tecellide bir etkisi olamazd.

Dorusu budur.

öyle deriz: Zikrettiimiz zühdün (ilah, Rab vc Rahman’dan iba-

ret olan üç ilahi isme göre) bir makam ve hali vardr. Zühdün ilahi

makam belirsizdir. Bu, insan ile kulluu arasna giren bütün ilahi isim-

lere kar zahidiktir. Zühdün rabbani makam ise ilahi ismin onun üze-

rinde hüküm sahibi olmasndan uzaklama niteliiyle snrldr. Zühdün

Rahmani makam ise, zühdü kendisini hak edene yönlendirmektir -ki

züht edilen eyi kastediyorum. Bu makamn (zahidin) müslüman olma-

s bakmndan mülk -âlemindeki eddsine gelirsek, züht, var olanlardadr

ve o en uzak ve ileri perdedir. Zahidin mümin olmas yönüyle zühdün

ceberut âlemindeki etkisine gelirsek, burada züht zahidin nefsine kar-

dr. Bu, en yakn ve yakndaki perdedir. Zahidin ihsan sahibi olmas

bakmndan zühdün melekût âlemindeki etkisine gelirsek, burada züht

Allah’n dndaki her eye kardr. Burada sûflere göre perde ortadan

kalkar.
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Ebu Yezid el-Ekber öyle der: ‘Bence züht bir makam deildir.

Çünkü ben üç gün zahit oldum. Birinci gün, dünyaya kar zahittim,

ikinci gün, ahirete kar zahit oldum. Üçüncü gün ise, Allah’n dnda-
ki her eye kar zahit oldum. Hak bana ‘ne istiyorsun?’ diye nida etti,

ben ‘istememeyi istiyorum’ dedim. Çünkü istenilen ben, isteyen

Sen’sin.’ Tasavvuf ehlinden bazlar Bestami’nin sözünü eletirmi,

onun buradaki yerini bilememilerdir. Biz bu sözüyle neyi kastettiin-

den söz etmi, kendisine itiraz edenlerin sözlerinin yanllm baka bir

yerde açklamtk.

Züht, kef gelmedii sürece kula elik eden makamlardandr. Kalp

gözünden perde kalktnda artk zahit olunmaz ve buna gerek kalmaz.

Kul kendisi için yaratlm bir ey hakknda (eya ve dünya) zahit dav-

ranmaz. nsan kendisinden dolay yaratlm olduu (Hak) kimse için

zahit olabilir ki böyle bir ey de olamaz. Öyleyse züht -kim onu benim-

siyorsa- gerçekte bilgisizliktir. Bir ey benim deilse ona kar nasl za-

hit olaym? Benim olan bir eyden ise ayrlmam mümkün deildir. Öy-

leyse züht nerede kald? Bu hüküm sahibi öyle diyecektir artk: ‘Zaten

bu ad hak eden züht de odur.’ Züht makam hakknda bir iirimiz var-

dr:

Eksiklik senden, bilmiyorsun

Züht vitir namazm gibidir

Nefsinin kandilinin balanm

Alemde bulunan her eye

Söndür kandili, ortadan kalksn her ba

Züht sende kadir gecesine benzer

Günein batmasyla balar

Fecrin doumunda sende sona erer

Bunun anlam udur; Hakk görürsen zahit olmazsn, çünkü Allah

yaratklarna (kar) zahit olmad. Allah’n (ahlâkyla) ahlâklanmaktan

baka bir i yoktur. Öyleyse, zaJidikte kimin ahlâkyla ahlâklanacaksn?

Bu anlama dikkat et! Çünkü son derece ince bir anlamdr bu.
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DOKSAN DÖRDÜNCÜ BOLUM
Zühdün Terki

Züht terktir, terkin terki ise malum:

Avuçta kabz edilmi olan tutmak

Yeryüzü O’nun tarafndan dürüldü (kabz) O ise.Zengin

Nerede terk? Farz klnd söylenen bir imkânsz o

Sen nimetlere kar zahit davranrsan

Hak nimet ihsan etmez ki!

Zühdün bilgide bir mertebesi yek

Birlik ehlinde zühdün terki bir jaraziye

Bilmelisin ki, terkin terki, tutmaktr. Züht, terk demek ise zühdün

terki terkin Lerkidir. Öyleyse bu, zahit olduun eye tekrar dönmendir.

Çünkü gerçek bilgi seni ona çevirmitir. Hal ise, onu istemektedir. in
iç yüzünde onun bir hakikati yoktur, fakat zahirde bir hükmü vardr.

Böylelikle ondan bu kadar sahih olur. Geride u kalr: Zühdün terki

anlamndaki tutmak, tutulan halckndaki bir arzudan m gerçekleecek-

tir, yoksa arzusuz mu? nsanlarn bu konudaki halleri farkl farkldr.

Arzu ve istek olmakszn tutan kimse zahittir. O kii, belirlenmi ve

tespit edilmi vakiderde ehline ulatrmak üzere, bakasnn haklarnn

eminidir. Bazen tutma, (tutulan) emanetlerin sahiplerinin isimlerini bi-

lerek ve kef ederek gerçekleirken bazen bu olmaz. Bu mesabedeki kii,

kendi adna o maldan bir ey almaz. Tutulana kar duyulan bir arzuyla

mal tutan iki kiidir: Birincisi züht makamndan hiç kukusuz kendi

nefsinde bulunan bir hastalk nedeniyle dönmü saylr. Böyle biri mu-

teber deildir. Dieri ise nebiler ve kâmil velîlerdir. Onlar, irfan bir

bilgiyle (mallarn ellerinde) tutarlar. Bu bilgi, onlar adna tutmada bu-

lunan bir eye kemal ile bezenmeyle ve bilgiyle -yoksa cimrilik ve inanç

zayfl deil- balanmay salayan bir durum meydana getirir. Allah

Eyüb’e altndan bir çekirge aya göndermi. Evüb hemen üstüne ada-

m ve elbisesinde onu toplamaya balam. Allah kendisine .öyle

vahyetmi: ‘Seni bundan müstani etmemi miydim?
1

Eyiib öyle de-
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mi: ‘Senin verdiin hayrdan müstani kalamam!’ Bilginin Eyüb’e ka-

zandrd marifete baknz!

Her zahit, daha fazlasn elde etmek için zahit olmutur. Öyleyse

züht, daha azdadr. ‘De ki dünya hayat daha azdr.
,2Ç7 Öyleyse züht ne-

rededir? Zahider dünyay ahirette bir zarar görmemek için terk etmi-

lerdir. te bu, züht olduu zannedilen eydeki talep ve arzunun ta ken-

disidir.

Zühdün durumuna gelirsek, züht dünya hayatmdadr. Bu nedenle

de kalc deildir.

DOKSAN BENC BÖLÜM
Cömertlik Srlarnn Bilinmesi, Vermenin Tarzlar

Vermenin dereceleri çoktur, saylamaz

Onlarla dümanlarmza kar yardm alrz

Cömertlik sayesinde dta var olmamz mümkün oldu

Hatta biz gerçekte cömertlikten mazhar olduk

FASIL

Cömertlik Nedir? Varlk, cömertlikten meydana geldi. (Kelimeyle

ayn kökten gelen) Cevd ise, bol yamur demektir. Kelime, cezebe’nin

cebeze’den bozulmas gibi, vecede’den bozularak cevede haline gelmi-

tir. Harfleri de anlamda ortak ve birdir. Buna göre Hakk’n mazharlar

demek olan d varlklardaki cömerdii (cûd), onlarda zuhur etmesine

yöneliktir. Mazharlarn kendilerinde zuhur edene dönük cömertiikleri

ise, istidadaryla kendisine verdikleri eyle ilgilidir. Bu ise, kendisine ka-

zandrdklar ilahi isimlerle O’nu övmektir. Öyleyse Hakk’n cömertlii,
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zâtndan kaynaklanan bir ihsan iken varlklarn cömertlii ihsan deil,

zâtidir. te bu iki cömertlik arasndaki farktr. Bu, sûflcrin cömertlik

(cûd) hakknda söyledikleri
Ccûd istemeden vermektir’ sözlerinin anla-

mdr.

Kerem Nedir? Kerem ise istekten sonra vermektir ve iki türlüdür:

Hal ile istemek ve söz ile istemek. Buna göre hal ile istemek, her iki ta-

rafn bilgisine göre meydana gelir. Kulun sözle istemesi ise malumdur:

‘Rabb’im! Bana (unu) ver, beni bala, bana merhamet et, bana rzk

ver, benim için hayrl olan belirle, benim için hayrly tercih et, bana

hidayet et, bana afiyet ver, beni üzme, beni snama.’ Hakk’n sözlü iste-

ine örnek olarak
‘

Bana dua et, heni hatrlamak için namaz kl'
1™,

‘teraziyi

adaletle yerine koyun, terazide hakszlk yapmayn'199
,

‘cahillerden olma-

yn,m gibi ifadeleri verebiliriz. Bunlar, Hakk’n kullarndan istemesinin

düünülebildii bütün taleplerdir. Bu yönüyle Hakk’n talepleri farzlar-

dr. Farzlar (istekten sonra vermek anlamndaki) kerem’den yerine geti-

rilirken nafileler, cûd’dan meydana gelir. Hz. Peygamber gibi olanlar

için ise böyle deildir. Nafileler cûd’dan meydana gelir ve farzlara kat-

lr. Onun nafile olmas ise, doru sözlünün bildirmesiyle gerçekleir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Senin için najile olarak geceleyin teheccüt na-

mazna kalk, umulur ki Rabb’in seni maham- mahmuda ulatnr.,m

Seha Nedir? Ebu Bekir en-Nakka’n ‘kyamet duraldan’ hakknda

aktard bir hadiste (seha kelimesinden türetilen) es-Sahi ismi Allah’a

verilmitir. Bu husus bu kitabn cennet bahsinde yer alr. Seha, gerekti-

i kadar vermek demektir. Böyle bir verme, hikmete dayanr. Dolay-

syla o, Hakk’n el-Hakîm isminden kaynaklanr. Buna göre Hakk’n

(gerektii kadar vermesi anlamndaki) seha’s, Hz. Musa’nn u sözü-

dür:
‘
Rabb’imiz her eye yaratln verendir .*02 Bu konudaki dier ayetler

ise,
‘

Her ey belirli bir ölçüye göre Onun katindadr

*

Q
\ ‘Allah rzk kullar-

na yaysayd, yeryüzünde taknlk yaparlard, fakat onu belli bir ölçüyle in-

dirir*
04

,

cOnu belli bir ölçüyle indiririz?™ gibi ayetlerdir. Kulun seha sahi-

bi olmas ise, her hak sahibine hakkn vermek vc insaf göstermektir.

nsann nefsinin kendi üzerinde bir hakk olduu gibi ailesinin, gözü-

nün ve boaznn da onun üzerinde hakk vardr.

îsar (bakasn tercih) Nedir? (Muhtaç olmas düünülemeyecek)

Hakk’n bu özellikten bir pay yoktur. Belki uzak bir yorumla saygsz-
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l zikrediinde bu nitelik Hak ile ilikilendirilebilir ki bu gerçek bir

ilikilendirme deildir ve onun yaplmamas daha yerindedir. Hakk’u

belirli bir ekilde bu özellikle ilikilendirileblecei görüüne varan kim-

se, atahat ehlinden bilgisi olmayan kimselerdir. öyle deriz: îsar muh-

taç olann baka bir muhtaca vermesi olabilir. Bazen ise, muhtaç olmak-

la birlikte veya muhtaçlk zannyla birlikte verilmesi mümkün olabilir.

Hakk’n katnda îsar ise, Hakk’n herhangi bir arazn yaratlmas için

varlk cevherini vermesidir. Bu ise yerini deil, o eyin kendisini yarat-

maya iradenin ilimesinden kaynaklanr. Böylelikle yer de bunun ardn-

dan zorunlu olarak meydana gelir. Çünkü arazm varlk art, yerin bu-

lunmasdr. Cevher ise, Hakk’n kendisine verdii arazn kendisinde ya-

ratlmasna muhtaçtr. Çünkü cevher ancak herhangi bir arazm varly-

la varlk kazanabilir. Cevherin mekânl veya mekansz olmas veya ba-

kasyla birlemesi veya birlememesi birdir. te bu muhtaçlk anlamyla

vermektir. Muhtaç olmakszn vermek ise, kulun ilahi isimlerle

ahlâklanmas ve Hakk’n yaratklarn nitelikl eriyle nitelenmeye tenezzü-

lüdür. Bütün bunlar gerçekleir. Hükmü ise varlkta ortaya çkm ve

belli olmutur.

Sadaka Nedir? Sadaka’dan zekât bahsinde söz etmitik. Burada sa-

daka, önce kendisini var ederek, ardndan varln sürdürmekle

Hakk’n kuluna cömertlik etmesidir. Hak, onu var ederken kulunun

ilallk taslayacam ve ‘Sizin en büyük Rabbinizim
’306 diyeceini de bilir.

Bununla birlikte, ilahi ilimde takdir edildii için, insann yaratlmas zo-

runludur. Kul da Hakk’a sadaka verir. Çünkü kul, kendisinde (üzerinde

yaratld ilah) suretin izzetini bulsa bile Allah’n izzeti nedeniyle kul-

lukla gözü aydnlanr. Ayn zamanda kulun Hakk’a sadakas, yaratlm

övgülerin ortaya çkmasyla gerçekleir.. Söz konusu övgülerin Hakk’a

ait olmas ise, yaratlmn -ki Allah’n dndaki her eydir- var olmasy-

la gerçekleir. Bu ‘sadaka’ diye isimlendirilmitir, çünkü kul Allah’n

övgülerinde serbesttir. Çünkü Allah mudulua giden yolu kendisine

açkladnda kulu hakknda, ‘Ya ükredicidir ya da nankör
’307 demitir.

Öyleyse kul, fiillerinde özgürdür. Bu nedenle ondan kabul ve ret ger-

çeklemitir, ödüllendirilir ve cezalandrlr. Allah’n kullarna dönük ce-

zalandrmas bu esasa göre gerçekleir.

Akrabaya Vermek Nedir? Akrabaya vermek, hak ve halk olarak (s-

la-i) rahim sahipleri için geçerlidir. Kutsi bir hadiste Allah öyle der:
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'Rahim Rahman'dan bir daldr. Onu birlctireni Allah birletirir, kopa-

ran Allah da koparr.’ Öyleyse onun Haldc’a nispeti kla nispetiyle bir-

dir. Rahman bize merhamet ettii gibi biz de Rahman’a merhamet

ederiz.

Hediye Vermek Nedir? Hediye bir açklama yaparak vermektir. Bu

nedenle hediye kelimesinin harfleri ile (açklamak anlamndaki) hüda-

hidayet kelimelerinin harfleri ortaktr. Çünkü Allah da hidayeti açklar.

Hakk’n kuluna hediyesi (açklama) kendisidir. Kulun Hakk’a hediyesi

ise, Rabb’ini sevmeyi kendisine giydirdii bu nefsi Hakk’a iade etmek-

tir.
£

Bana uyun ki sizi sevsin
,m

Iiibc Nedir? Hak yönünden hibe, kendisine karlk talebinin bi-

timedii nimetlerin verilmesidir. Kul yönünden hibe ise, karlk bek-

leyerek deil, rabliin hakk nedeniyle amel etmektir.

Bedel steme ya da stememeye Nedir? Hak’tan bedel istemek Hz.

Peygamber’in u hadisinde dile getirilir: 'Size hsan ettii nimetler ne-

deniyle Allah’ seviniz.’ Ayette ise
‘

Sizinle sözletiimde ahdimi yerine geti-

riniz^ denilir. Kul yönünden bedel, Allah’n kendisine vaat ettii üze-

re, yapt davrana karlk Hak’tan bir karlk beklemektir. ‘Benim

karlm Allah’a kalmtr.” 10

Beklenti Talebini Terk Nedir? Bunun öznesi Hak olabilir. Sahibin

-amel sahibi o ise- sahibi olduu bir eyi (bedel olarak) talep etmesi dü-

ünülemez. Çünkü elde olan bir ey istenilmez. Kul ise beklenti tale-

binden vazgeçebilir, çünkü kendisini amel sahibi olarak görmez. Bir ey

yapmamtr ki, karlnda Haktan bir eyi talep edebilsin.

Bunlar kesin (olarak örenilmi) bölümlerdir. Bunlar vastasyla

gerçein kendiliindeki durumuna dikkatini çektik, Bunun ayrntlar

ise, sülûkun esnasnda her an senin adna ortaya çkar. Bunlar, özellikle

ihsan sahiplerinin ilahi makamlardr. Sahibi ise bilinmeyecek ekilde

meçhul, tannmayacak kadar yabancdr. Sonra, bu vermenin snrl ve

genel olmas zorunludur. Veren Hakk’n eliyle verirse, onu genelleti-

rir; bu durumda vermek, verilen eye elverili olanlar içinden belirli bi-

rini ayrmakszn, Allah’n bütün kullarna yaylr. Söz gelii, verilen e-

yin para olduunu düünelim. Paray veren kii, paray kullanabilecek

kimselere -ki insandr- verir ve küçük-büyük, erkek-kadm, zengin-

yoksul, mümin-kâfr, akll-deli olmay art komaz. Aksine bu verme-
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de, bütün canllara rzk veren kii gibi hareket eder. Verilen ey, giyilen

bir elbise olabilir. Bu da verilen paralarla birdir ve onu da (herhangi bir

ayrm yapmakszn) ehline vermek gerekir. Verilen ey yiyecek türün-

den ise, onunla beslenen insan ya da hayvan, bütün snflara verir. Ve-

renin bir seçimi veya ayrm yoktur ve karsna çkan ilk kiiye onu ve-

rir. Birinci kii verileni reddederse, bu kez karlat ikinci kiiye verir.

Böylece verdiini alan buluncaya kadar devam eder. Bu makam, er-

Rabb isminden ‘rabbaniler’ ve er-Rahman isminden ise ‘rahmaniler’

adna meydana gelebilir. lah’a nispet edilenlerin (lahîler) ise, genel

vermeye girmeleri söz konusu deildir. Bu vermenin izi, kimseyi, yani

hiçbir snf -yoksa varlklarn bireylerini kastetmiyorum- istisna etmek-

sizin, bütün varlklarda ortaya çkar. te bu, ne müminin ne de

müslümann, ihsan sahibinin vermesidir.

Verme snrl olursa, snrland eye göre meydana gelir. Bunun

hükmü ise, eriatn ondaki hükmüne döner. Böylelikle daha layk olan

dikkate alarak hareket eder ve eriatn kendisine balamasn emrettii

kimseyle balar, buluncaya kadar da onu arar. Bu ekilde ise sadece ilahi

-Allah isminden- verebilir. Bunlar ise mümin, müsliiman ve hsan sahi-

bidir. Bu vermenin sonucu da geneldir.

DOKSAN ALTINCI BÖLÜM
Susmak ve Srlar

Allah kulcazm diliyle dedi ki

Varlklara susmak lazmdr

Sadece kendisini konuturan vardr

O kendi sözünü duyar ve bilir

O varlktr, sadece 0 vardr

ite O açk ve hikmetli Hak’tr
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Allal seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, susmak erkek ve kadnla-

rn ‘Abdal’ haline gelmesini salayan dört unsurdan biridir. Bir sûfye

öyle denilmi: ‘Abdal’n says kaçtr?’ O da ‘krk kiidirler’ diye yant

vermi. ‘Niçin adam demedin?’ diye sorulunca, ‘bazen içlerinde kadnlar

da olabilir’ demi. Hz. Peygamber ‘kemâl’ hakknda böyle demi ve

onun bazen kadnlarda da gerçekleebileceini belirterek bu kadnlar

arasnda (Hz. sa’nn validesi) Meryem b. mran ve Firavun’un ei Asi-

ye’yi zikretmitir.

Susmann bir hal ve makam vardr. Makam, sâlikin varlklarda

konumay yaratan Hak’tan baka konuan görmemesidir. O ‘her eyi

yaratan Allah’tr’. Kul özü gerei susan, dolayl olarak konuandr.

Susmann hali ise unu görmektir: Hak kendisinde konumay yaratm

olsa bile, kul da konuandr. Nitekim kul kendisinde yaratlan hareket

ile hareket eder. Öyleyse kulun mutlaka susmas geçerli deildir. Çünkü

ona belirli hallerde vacip bir emir olarak Allah’ zikretmek emredilmi-

tir. Susmak, (bir ey yapmamak anlamnda) olumsuz bir nitelik olduu

için, tenzih niteliiyle snrl bir makamdr vc hükmü insann dnda
gözükür, bâtnnda ise susmak geçerli deildir. Çünkü bâtn Allah’n

tespihini söyler. Öyleyse (mutlak anlamda) susmak, imkânszdr. Konu-

ulan konu, örfte bilinen susma hakkndadr. Farz ya da Allah’n zikri

olmakszn, susmasna konumann girdii kimse, ‘susmamtr.’

Burada ‘susan’, bo ve ölçülür bir mekânn giremedii (ekilde)

parçalarn birbirine baland tekil bir yapy ortaya koyan kimsedir.

Bu durumda insan susan haline gelir. nsan gerektii ekilde susanlar-

dan olup olmadn örenmek isterse, sadece ‘söz’ ile meydana gelebi-

lecek hususlarda soyut himmet ile etkisinin olup olmadna bakmal-

dr. Soyut himmet etki eder ve amaç gerçekleirse, böyle biri gerçek su-

sandr. Örnek olarak hizmetçisine ‘bana su ver’ veya ‘yemek getir’ veya

‘falana git ve ona öyle de’ demeyi isteyip de bunlardan herhangi birini

iaret ile belirtmeyen bir efendinin durumunu verebiliriz. Allah’n susa-

nn akimdan geçenleri kulanda yaratmasyla hizmetçi, bunlar anlar ve

yerine getirir. Hizmetçiye bu durum sorulduunda ‘falanca bana 'unu

yap' dedi’ diye karlk verir. Bu sözü kendi kulayla duyar, fakat onu

susann sesi zanneder. Gerçek ise öyle deildir. Bu hale sahip olmayan

kimse ‘susan’ olduunu iddia etmemelidir.
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aretle konuan ‘.susan’ ise, hem kendini hem bakasn yorar, (bu

yorgunluk) onun adna bir sonuç meydana getirmez. Hatta bu kii, ia-

retle konuan dilsize benzer ve dolaysyla ona itimat edilmez. Tasavvuf

yolundan bir grubun hakknda yanldklar bir meseledir bu. Kendine

kar samimi davranan kimse adna bu konuda bir terazi ortaya koyduk.

Bu teraziyle onu tartarz ve böylelikle ii kartrmaz. Bu ise, ‘ihsan sa-

hibi’ (Allah ismine mensup olanlar anlamndaki) ‘ilahiler’ için gerçekle-

ebilir. Bunlarn dnda, ihsan makamnn gerçeklemedii müminler

ve müslümanlar için meydana gelmez.

DOKSAN YEDNC BÖLÜM
Kelam (Konuma) Makam ve Tafsili

Söz bir takm lafz ve ibarelerdir

iaret ve ima da yerini alabilir

Kelam olmasayd yoklukta olurduk bugün

Orada hükümler ve haberler olmazd

Rahman'm nefesi onu meydana getirdi

Sarih akl ve eriatta ise bildirme

ahslarn suretleri onda gözüktü açkça

Mana ve duyu olarak, bu gözükme inadr

Bak, garip hikmeti mevcut göreceksin

Eya o hikmette akllnn kalp gözüne gözükür

Kelam (söz), etkili, nefsi ve Rahman bir eydir ve ‘yara’ anlamn-

daki fcelem’den türetilmitir. Bu nedenle etkili olduunu söyledik. Nite-

kim yara da yaralnn bedenine etki eder. Buna göre mümkünlerin ku-

laklarn ‘yaralayan’ ilk kelam, ‘ol’ sözü idi. Âlem (Hakk’n) kelam nite-

liinden ortaya çkt. Bu ise Rahman’m nefesinin herhangi bir (sabit)
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ayn’a yönelmesiyle gerçekleir. Bu sayede kendisine yönelinen eyin bi-

reysellii o nefeste açlr. Bu olu kelam diye ifade edilirken oluun ger-

çekletii yere de nefes denir. Bir harfin var edilmesini dileyenin nefese

de (o harfin var olmasyla) sona erer. Böylelikle ses diye isimlendirilen

nefes ortaya çkar. Yöneliin boyutu hangi yerde sona ererse, eer har-

find varl özel olarak amaçlanm ise, o esnada amaçlanan harfind
varl ortaya çkar. Böylelikle Hemze’den Vav’a kadar ve aralarnda bu-

lunan harf mahreçleri ortaya çkar. Bu oluan harfler, tekvin miraçlar

diye isimlendirilir. Rahman’n nefesi onlarda yükselir. Böylelikle a’yân-

sâbite’den hangi ayn’ belirlerse, varlk ile nitelenir.

Her söz sahibinin kendisini konuarduu kimsenin nefsinde bir

etkisi bulunmaldr. u var ki konuan, ilahi, Rabbani ve Rahmani ola-

bilir. Telaffuz esnasnda ina ettii kelamn suretinden baka, onun rab-

bani veya Rahman olmas bakmndan gözüken bir sözün yaratlmas

zorunlu deildir. Sözünün yaps baka bir yapya etki edebilir. Bunun

örnei, söz gelii, Zcyd’e kalk demektir. Bu konuan kii, ‘kalk’ sözü-

nün yapsn meydana getirmi demektir. Zeyd emir nedeniyle ayaa

kalkarsa, bu emir Zeyd’de ‘kalk’ sözü nedeniyle kalkmann yapsn

meydana getirmi demektir. (Baa dönersek) Bu konuan kii, (sözle

bir etki meydana getirdii için) ilahidir, çünkü a’yân’ ina etmek Al-

lah’a aittir. Bütün yaratklarda bu geçerlidir. Zeyd’den bu duyulmaz ve-

ya baka bir yap onda etki etmezse, bu kii himmeti eksik kimsedir ve

bu durumda ilahi diye isimlendirilmez. O, ya Rabbani veya Rahma-

ni’dir. Rabbani ve rahmani olan kul için özel anlamda kelamn yapsn

ortaya koymaktan baka bir ey zorunlu deildir. lahi diye isimlendiri-

len konuan ise belirttiimiz kiidir.

u var ki ilahi (diye isimlendirilen) konuan iki türlüdür: Birincisi

belirttiimiz ekilde konuandr. Dieri ise sözü genel anlamda eyaya

etki eden kimsedir. Bu eya donuk ya da bitki veya canl veya ulvîsiyle

ve süflisiyle herhangi bir ey olabilir. te bu kii, bu yolda arzulanan

ilahi konuandr, O genel anlamda bu dünyada var olmaz. Onun yeri

cennetlerdir. Çünkü öyle biri Hz. Muhammed’den daha büyük deil-

dir. Hakknda azap hükmü kesinlemi olan kimseye öyle demitir:

‘De ki, Allah’tan baka ilah yoktur.’ Kastedüen emrin mahallidir. Pey-

gamber onun hakknda basiretli olsa da, emretmekle memurdur. Hz.

Peygamber, ümmetine kar haristi. Öyleyse memur olan engellenme-
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mitir. Men edilen ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesidir. Çülkü bu

yerde bulunmas emredilen ey bu lafzdr ve olmamtr. Bu lafz bu

ahsn mahallinde olusayd, onun ayn’ ortaya çkar ve ona slam adn
verirdi. Nitekim bu ahsa Hak ‘ol’ dediinde -ki yoklukta idi- olmaktan

baka bir eye gücü yetmemitir ki bu zorunludur. Kukusuz gerçekte

kimin var edilmeyle memur olduunu örendin. Bu ise, ‘Sen sevdikleri-

ne hidayet edemezsin” 11 ayetinde dile getirilen durumdur. Yani sen, dile-

diklerini dilediin bir eyin kendilerinde meydana gelecei bir yer hali-

ne getiremezsin (Allah’tan baka ilah yoktur sözünün mahalli haline ge-

tiremezsin). Öyleyse dünyadaki her söz sahibi, genel anlamda ilahi de-

ildir. Fakat -bakasnda deil- kendiliinde ina etmek istedii eylerde

mutlakl vardr. Bunun srrn ören ki, sen söz sahibi misin (müte-

kcllim) yoksa telaffuz eden mi, bilesin.

DOKSAN SEKZNC BÖLÜM
Uykusuzluk Makam

Uyuyan bir gözü olmayan yoktu r

Uyuyan bir kalbi de; o bir ve tektir

Makam korumaktr
;
varlklar tapar ona

Ne doa ne beden snrlar onu

mamdr o, imamlyaylr

Alemlere, kimse yenemez onu

Kürsüsünde var olanlar saklanr

Saylabilir hiçbir eyi korumak yormaz onu.

Bu makam, ayakta durmak (kaimlik) makam diye isimlendirilir.

Arkadalarmz bu huy ile ablaklanp ahlâklaiamayaca hakknda gö-

rü ayrlna dümütür. Runde’nin kasabalarndan Kabrefîk’li sûf pir-
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lerinden Ebu Abdullah Cüneyd ile karlatm. Mutczilî idi vc ‘kaimlik'

niteliiyle •ablaklanabileceini reddettiini gördüm. Kullarn fiillerini

kendilerinin yarattn savunan bu kiiyi inancndan caydrdun. Bizim

görüümüze döndüünde vc
‘

Erkekler
, kadnlar üzerinde kaimdir 5312

aye-

tinin anlamn -ki ayette erkekler için kaimlik derecesi saptanmtr-

kendisine açklaynca, ziyaretimize gelip gitmeye balad. ehrine dön-

düünde ziyaretine gittim. Onu vc arkadalarn ‘fiillerin yaratl’ hak-

kndaki (Mutezilî) inançlarndan caydrdm. Bunn üzerine Allah’a ük-

retti. Hakikatler hakknda bilgisi olmayan kimseler, kaimliin Halck’a

özgü niteliklerden olduunu zanneder. Bizce, kendisiyle ahlâklanmada,

kaimlik özelliiyle dier ilahi isimler arasnda herhangi bir fark yoktur.

Yaratklar kendi hakikatlerinin gereine göre onunla ahlâldanrken Hak

da zâtnn gerektirdii ekilde onunla nitelenir.

Uykusuzluk, Ebdal'n evini ayakta tutan dört duvardan biridir.

Bunlar uykusuzluk, açlk, susmak ve uzlettir. Bu dört unsurun örenil-

mesine özel bir bölüm tahsis ettik. Taifte yazdmz bu kitab

Hilyetü’l-ebdâl diye isimlendirdik ve zikredilen kitapta onu manzum bir

eser olarak yazdk. Kitab lci arkadam, Abdullah Bedrullah ile Bedrü’l-

hadim Muhammed b. halid es-Sadef’nin isteiyle yazmtm. Aadaki
dizeler o kitaptandr:

Ey Ebdal’n menzillerini örenmek isteyen kii

Amellerine yönelme niyeti tamadan

Onlara tamah etme, sen onun ehli deilsin
;

Haller üzerinde onlarla didimezsen

Velilik evi onun rükünlerini taksim etmitir

Ebdal efendilerimiz onda bulunur

Sürekli bir susma ve uzlet ile

Yüce ve nezih bir açlk ve uykusuzluk arasnda

Uykusuzluk, Ebdal’n niteliklerinden olan makamn bir unsuru sa-

ylmtr. Onlarn Allah’n kitabndan ayetleri. Kuran ayederiin efendi-

si olan ‘Allah kendisinden baka ilah olmayandr, el-Hayy ve el-Kayyûmdur,

onu uyku ve yorgunluk almaz”
13

ayetinden ‘O ikisini korumak kendisine
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ar gelmez, O Ali ve Azîm’dir™'* ayetidir. Bu ayetin ne kadar srl oldu-

una baknz! Bu nitelik nedeniyle ‘yüzler bize döner’ (buyrulur). Yüz-

ler ile kastedilen^ hakikatlerimizdir, çünkü bir eyin yüzü o eyin haki-

kati demektir. Allah öyle buyurur: ‘Yüzler el-Hayy ve el-Kayyüm’a dö-

ner.'
’3:s Baka bir ayette ise ‘Yüzü hariç her ey helak olacaktr’

316
buyurur.

Kul göz uykusuzluuyla d varln koruduu gibi kalp gözünün uy-

kusuzluuyla da bâtn zâtn korur. Kalbi uykusuzken, gözü uyua bile,

gözü uyuyan ve kalbi uyumayanlardan olur. Bâtnn böyle korursa,

onun korumas bakasn da korur. Böyle olmazsa, bu nitelikteki birisi

uykusuz saylmaz. Be says, kendini ve dier saylan korumada bu

makamda ondan daha yetkindir.

Saylardan bein -ki be sonsuzun bir parçasdr, çünkü be saynn

bir parçasdr ve say sonsuzdur- derecesini elde etmeyi baaramayan bi-

ri, her eyi ayakta tutmak (ve korumak) özelliiyle nitelenmeyi nasl ba- -

arabilir ki? Tpk sözde olduu gibi insann takati buna yetmez. Ona

bilfiil ulaabilecek kimse, sadece Vaktin kutbundur. Çünkü bu konuda

çounluk dierlerine göre ona aittir. Bizim görevimiz, bu niteliin ko-

runmasdr. Biz oluu ve onun bilfiil varln korumak için uykusuz ka-

lrz. Bundan fazlas bize gerekmez. ‘Allah koruyucu ve bilendir.’ Biz

deil! Bu nitelik bizde bulunduunda, liç kukusuz, makama hakkn

vermi oluruz.

Bu makamdaki uykusuz kaldnda, ona Allah’n gözüyle uykusuz

kalmak yarar. Allah onun korumasn bildii bir koruma yapar, yoksa

dolayl koruma yapmaz. Çünkü Allah Tcala’nn her ayn’n suretini ko-

ruduunu görmüyoruz, aksine gerçekleen bundan bakasdr. Bu ise

mutlak korumadr. Öyleyse korumak, zannedildii gibi, varlklarn su-

retlerinin korunmas deildir. Bu makam sahibi, salt koruma (eylemi-

ne) ve korunana bakar. Korunan bakalama ve deime âleminden bir

ey ise, bu durumda onda bakalama ve deimenin de korunmas ge-

rekir. Korunan ey deimeyen ve bakalamayan bir ey ise, zâtnn

hak ettii eyi onda korur.

Bu makam sahibi, varlklarn mertebelerine bakar. Onun uykusuz-

luk esnasndaki korumas, bu âlemin mertebesinin gerei olan eye göre

gerçekleir. Bu makam sahibi, o türün ahslarnn gayelerine ise bak-

maz, çünkü iki zt bir araya gelmez. Duraanlk belirli bir duraanda
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korunmay istiyorsa, onun buna olumlu karlk vermesi mümkün ol-

maz. Çünkü duraana Allah halini duraanlktan namaz için veya bir

meru emir için veya ihtiyacn gidermek gibi doal (bir nedenle) ayaa

kalkmayla deitirmek emretmitir. Bu ise, bakalaarak ve hareket ha-

line geçerek meydana gelebilir. Ayn ekilde, hareketliye de durma emri

yönelebilir. Burada koruyucu ise, onda bakalama hükmünü korur.

Söz konusu eyde bu hali korumadnda ise, uykusuz kalmam ve ka-

imlik özelliiyle nitelenmemi demektir. te uykusuzluk makam ve ha-

li bunu gerektirir. Anla! Çiinkü uykusuzluk, ayrntlarndan konumaya

kalksaydk, alan geni bir konudur. Ancak her makamn vc halin zo-

runlu yönlerine genel bir ekilde ima etmekle yetiniyoruz. Bu sayede

yarar salanr ve konunun içerdii ayrntlara deinilmi olur. Söz etti-

imiz hususlar aratrdnda, maksad yerine getirdiimizi görürsün.

Doksan Altnc ksm sona erdi, onu ‘Uyku’ hakkndaki doksan do-
*

kuzuncu bölüm ile doksan yedinci ksrm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

DOKSAN DOKUZUNCU BÖLÜM
Uyku Makam

Uyku bir ii toplar ki, onu toplayamaz

Uykudan bakas; hakknda düün ve ibret al

Hayalin hir hükmü ve otoritesi vardr

Mana ve suret eklinde iki varlk üzerinde de

Uykunun dnda alglanmaz

Ya da suret mertebesinde ortaya çkmaz

Mertebesi Sad’a -Sin deil- özgüdür

O gayb’teki suretleri ihata eder

Keyfiyetsizi uyku gelir ve snrlar

Keyfiyet ve nicelikle , ifade etmek üzere

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Uyku, kulu duyu âlemini

görmekten berzah âlemini görmeye götüren bir haldir. Berzah (ve ha-

yal) âlemlerin en kâmilidir ve ondan daha kâmili yoktur. Berzah, âle-

min kaynann asldr. Gerçek varlk ona ait iken o bütün ilerde de

hükümrandr. Anlamlara beden giydirir, kendi bana var olmayan



214 Fütûhât- Mekkiyye "]

kendi bana var olana döndürür, suretsizi suret sahibi yapar, imkansz

mümküne dönütürür, ilerde diledii ekilde tasarrufeder.

Berzah (hayal) bu serbesdie sahip iken -ki o Allah’n yaratklarn-

dan biridir- Yaratan’n nasl olduunu zannedersin? O, hayali yaratan

ve ona bu gücü verendir. Hal böyle iken Allah hakknda nasl olur da

‘snrllk’ hükmü vermeye niyetlenir ve ‘Allah imkânsza güç yetiremez’

dersin. Hâlbuki Allah’n yaratklarndan biri olan hayalin imkânsza güç

yetirebildiini kendinden biliyorsun. Hayalin beden giydirip' ayaktaki

ahslar eklinde sana gösterdii anlamlardan kuku duymazsn. Allah,
A

bir takm arazlardan ve surederden ibaret olan Ademoullarnm amelle-

rini de böyle getirir. Bunlar, adaleli yerine getirmek üzere, terazilere

konulur. Ölümd varl olacak ekilde getirilir. Hâlbuki ölüm bir araz

deil, nispet, iki ey arasuda belli bir ekildeki ayrmdan ibarettir; bu

iki ey, cisim ve ruhtur. ‘Ölüm parlak -yani beyaz- bir koç eklinde geti-

rilir.’ Kastedilenin onun son derece belirgin olmasdr. Bu nedenle onu

‘parlak’ diye niteledi ki kastedilen beyazlktr. Böylelikle bütün insanlar

onu ölüm olarak tanr. Bu ise, güç yedrilen bir imkânszdr.

Akln Allah haklendaki hükmü ve bozuk te’vili nerede kalmnr?

Cennet nimederi ve meyveleri dc böyledir. Nitekim Allah bu nimeder

hakknda ‘Kesilmez ve engellenme?’
317 demitir. Böylelikle senenin mev-

simleri hakknda bilgisi olmayan cahiller bu ayeti öyle te’vile kalkar:

Meyve zamann sona ermesiyle tükenir. Sonra dier sene tekrar ortaya

çkar. Cennet meyvesi ise, sürekli yaratlr ve kesintisizdir. Onlarn bu

meselede bilgilerinin ulat yer burasdr. Bize göre ise Allah’n söyle-

dii gibidir: 'Kesilmez ve engellenmez Çünkü Allah bizim için orada

‘ktf ve ‘tenasül’ diye isimlendirdii rzk yaratmtr. Nitekim Allah

cinler için kemiklerde rzk yaratmtr, halbuki kemikten bir eyin ek-

sildiini görmeyiz. Biz -kukusuz- cennet meyvesinden ‘sarkan ktf ye-

riz. Bununla beraber meyve aaçtaki yerindedir ve varl ortadan

kalkmaz. Çünkü cennet, orada oluan eyler için beka divandr. Öyleyse

cennet, yok etme yeri deil, tekvin yeridir.

Cennet çars da böyledir. Kendi suretimiz üzere kalmakla birlikte,

cennet çarsnda dilediimiz suretlere gireriz. Ailemiz veya tandkla

rmz bizi yine tanr. Halbuki eski görüntümüz üzere kalsak bile, o es-
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nada yeni bir elbise giydiimizi biliriz. Burada akllar ve akledilir nere-

dedir?

Allah’ ancak Allah bilir, ibret alnz!

Yoksa fikre balanan akl O’nu bilemez

Allah kendisini uyumak özelliinden tenzih ettiinde öyle buyur-

du: 'Onu uyku ve dalgnlk almaz.’319 Yani berzahlar görmesi kendisini

duyu âlemini görmekten veya berzahlarda ve onun hükmü altnda ger-

çcklcmcksizin maddelerden soyul anlamlan görmekten alkoymaz. Al-

lah baz kullarna bu idraki ihsan etmitir. Bununla beraber kul, ‘uyu-

mamak’ özelliiyle nitelenmez ki dünyada ve dünyevi yaratl esnasn-

daki hali kastediyorum. Ahirete gelirsek, cennetlikler cennette uyuma-d gibi âlemden hiçbir ey de onlara gizli kalmaz. Her âlem bulundu-

u mertebede onlar tarafndan görülür. Bununla beraber onlar, uykuyla

nitelenmezler. ‘Falanca uyudu ve unu gördü’ denilir. Yani, onun tersi-

ni gördü. Bu ‘mâne’ kelimesinden gelir ki, yaygn kullanmda yalan söy-

ledi demektir. Çünkü bilgi süt olmad gibi Kuran da bal deildir. Fa-

kat uykuda bunlar Öyle görülür. Kemale erdiinde ise, anlamlar merte-

besinde onu bilgi olarak görürken berzah âleminde ise ayn eyi süt ola-

rak görürsün. Halbuki o, o’dur, baka bir ey deil!

Sana örettiimiz evi iyice ören! Söylediklerimizle sem ebedi bir

rahatla ulatrdk. Kukusuz ki sana Hakkn bizden istei mârifeti

açkladk. Bu bölümde ima ettiimiz eyi kesin olarak örendiinde ise.

eriatn Kitap ve Sünnette getirdii kadm-hadîs bütün ilahi nitelikleri

örenmi olursun. Akllar ise o nitelikleri bu algdan noksan kandaryla

reddederler. Hakk’n varlnn bilinmesi, fikir gücü ve delil sahibi ol-

mas yönünden akllarca idrak edilebilir. Hakk’n kendiliindeki duru-

munun bilinmesi ise vecdin (vüçûd) her idrake kendi âleminde verdii

bilgidir. Öyleyse sadece Hak ve (Hakka) isabet eden vardr. Tavrlar

yaratan, uykuya gece ile gündüzü yerletiren, hükümleri indirip onlar

-özet bir eküde deil- ayrntl olarak belirleyen Allah münezzehtir!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Uyku, unsurlardan türeyenlerde doann hükümlerinden biridir.

Ahiret yaratl ise, unsurlardan türemez. Aksine o, doann türeyenle-

rinden biridir. Bu nedenle (ahiret ehli), tpk melekler ve unsurlardan
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soyut varlklar gibi, uyumaz ve uykuyu kabul etmezler. nsann dünya

hayatndaki yaratl örneksiz olduu gibi ahiretteki yaratl da ömet-

sizdir. Binaenaleyh ondan önce onun suretine göre olan kimse ahirette

ortaya çkmamtr. Bu nedenle ayette ‘Sizi önce de yaratt gibi”
2" de-

mitir. Kastedilen örneksiz yaratmadr.
‘

Döneceksiniz.’521 Yine örneksiz

bir ekilde, ki kastedilen ahiretteki yaratltr. Baka bir ayette ise ‘ilk

yaratl örendiniz, hatrlamyor musunuz?’ 522
denilir. Yani onun önceki

bir örnee göre gerçeklemediini örendiniz. Öyleyse fuadn (kalb)

aç, katm bollatr. Çünkü yaratltan ayrlma halindesin: Ondasn,

ama O’nda deilsin!

YÜZÜNCÜ BÖLÜM
Korku Makam

Miskin! Kork Allah’tan, eer mümin isen

itirazcnn emre kar otoritesi gelince

Bara yanarlarsa, yana sen de ve ula

Bar ile emir âleminde yüce, mertebelere

Bunu ben demedim, Allah onu öretici olarak söyledi

En salam zikir Kuran’da dedii gibi

Allah sana yardm etsin ve seni korusun, bilmelisin ki, korku ilahi-

lerin makamdr. Allah ismi ona aittir. Çünkü o, hüküm bakmndan çe-

liiktir. Korkan, perdeden ve perdenin kalkmasndan korkar. Perdeden

korkar, çünkü korkuda O’ndan perdelenme bulunduunu bilmez. Per-

denin kalkmasndan korkar, çünkü perde kalktnda kendi varlnn

da ortadan kalkacandan korkar. Bu durumda yarar kaybolur ve mut-

lak güzellikle haz alma ortadan kalkar. Perdelinin ayeti ‘Hayr! Onlar

rablerinden o gün perdelidir”
1*

ayetidir. Burada knama vardr. Bu konu-

daki hadisi ise Hz. Pcygamber’in perdeler hakknda söyledii ‘perdeleri
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açsayd’ veya ‘perdeleri kaldrsayd, yüzünün parltlar gözün gördüü

bütün yaratklar yakard’ hadisidir. Bu makama en yakn bir ifade ise u
deyimdir:

Gelirken ve ayrlrken geceye benzer

Gecenin ksalndan deil uzunluundan ikâyet ederim

Öyleyse korku makam, hayret ve vakfe (durma) makamdr. Bu
makam sahibi adna tercih edilecek bir ev ortaya çkmaz. Bunun nede-

ni, her yann ahidinin onun nezdinde bilfiil bulunmasdr. Bu korku-

dan bakasna balanma korkusuna çkan kimsenin korkusu makam de-

il, korkudur. Çünkü bunun dndaki hiçbir korku bu hükme sahip

deildir. Çünkü makam, ilahlkta derin sübutu olan her eydir. Bu özel-

lii tamayan, makam deil, sadece haldir. Söz konusu hal, ilimesinin

ve ilitii eyin geliiyle ve gidiiyle müjde veya baka bir durumla bir-

likte gelir ve kaybolur. Makam olan korku ise, Allah’ bilene elik eden

bir makamdr. Söz konusu kii, çimin var olduumu bilir. Bunu bilme-

yene ise korkusu srattan cennete admm ilk att ann banda kendi-

sine elik eder. Öyleyse korkan, tecellinin ne olduunu ve kyamet günü

neyin görüleceini bilen kimsedir. O, cehennem ehlinin azaplarmda ar-

tan bir tecellilerinin olduunu bildii gibi cennetliklerin nimederinde

artan bir tecellileri olduunu da bilir. Cehennem ehli ise bundan perde-

lidir. Bu nedenle Allah ‘Rablerinden’ demitir. Kastedilenler, cehennem

ehlidir. Rab ise terbiye ve slah eden demektir.

Allah’ zât yönünden bilmenin kaps, kendisinin dndakilere ka-

paldr. Allah’n merhamet ettiklerinin dndaki yaratlmlar O’nu bi-

lemez. Mutezile (Allah’n) görülebileceini inkâr ederken doru dü-

ünmü, fakat bu görülerini delillendirirken isabet etmemilerdir. Bu
konuda kandann zikretmemi olsalard, hiç kukusuz, Allah ehlinin

bildii ekilde gerçei bildilderini zannedebilirdik. Fakat Mutezile (gö-

rüünü) kamdarken, bir arkadana beendii düüncesini söyleyip ayn

kanaate varmasn salayan birisi gibi hareket etmitir. Söz konusu kim-

se arkadana vard görüteki dayanan bildirdiinde ise, arkadann
sevinci gitmi ve ‘delil getirirken ii bozdun’ demitir. Allah’ böyle

bilmeyen kimse, kendisinden talep edilen marifeti de bilmemi demek-

tir.
!
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YÜZ BRNC BÖLÜM
Korkunun Terki Makam

Korkunun bilgisi yoklua iliince

O’ndan çekinmedim ve ‘kadem (ayak)’ rütbesini elde ettim

Ben varlm! Bana elik edecek korku yok

Benim zddm yoklua mensup

Korktuum kiinin varl yok

Korkuyu tezgah üstündeki et olarak brak!

Hz. Peygamber bir duasnda, ‘Allah’m! Beni nur yap’ der. Allah

ise, 'Allah göklerin ve yerin nurudur
5324

der. Tecelliler nurlardr ve nur nur

ile yanmaz, fakat ona girebilir. Yani, hem cins olduklar için onunla

kaynar. te bu birbirine girme ve bir olmaktr. Burada büyük bir sr

vardr: Bu da, kendisine eklenip içine girdiinde tecelli edenin nurunda

artan tccelligâhn nurudur. Hz. Peygamber daha önce belirttiimiz

korku makamnda durduunda, bu makam onu ‘nur’ olmay istemeye

sevk etmitir ve adeta öyle demitir: ‘Beni sen yap ki, seni sen ile göre-

yim. Benim gözüm seni görmeyle kaybolmasn. Aksine sana dahil ol-

sun. Nitekim air Nabia öyle der:

Sen bir güne, hükümdarlar ise yldzlardr

Güne dounca onlardan hiçbir yldz gözükmez

Söz konusu yldzlarn klar kaybolmad gibi onlarn varlklar

da gözükmemitir. Öyleyse onlar görülür, fakat (bir yandan) görülmez!

Çünkü onlar, iin d yönünde hüküm sahibi olan en büyük nurun per-

desinin arcündadr. Yldzlarn klarnn ise iin bâtnnda hükmü var-

dr ve en büyük nurun içine dahil olmulardr. Bunu ‘tealim’ bilgisinin

sahipleri bilir. Onlar, yüce ve nebevi bir makam olan bu makamda en

mutlu insanlardr. Hakk’n bu makam müminlerden perdelemesi, sa-

dece onlara merhametinden kaynaklanr. Çünkü âlemde yaygn olan, i-

lerin hakikaderini bilmemektir. Bilenler, tek tek kiilerdir. Dolaysyla

Allah insanlara bu konudaki engelleyii nedeniyle merhamet etmitir.
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Allah’ bilenlere ise bu makamda bir güçlük yoktur, çünkü onlar (neyi

nasl) nispet edeceklerini bilirler. Nasl bilmezler kr Allah öyle der:

‘Her göe emrini vahyetti.’
325 Kastedilen her göün verdii âlemdeki etki-

ler ile ilgilidir. Nitekim her araç kendisini kullanan kimseye ne yapaca-

m verir (bunu belirler). Yapm ise alete deil yapana aittir. Bunu bil-

melisin! Gücünün verdii eye göre hareket etmelisin. Vesselam!

Arkadalarmz bu makam sahibi hakknda görü ayrlna dü-

mütür: Bu kii Hakk’n tuzandan emin midir, deil midir? Müjdeyle

birlikte ise emindir ve bu kesindir. Kastettiim, Allah'n tuzandan

emin olduuyla ilgili bir müjde gelmesidir. Bir takm nedenlerden do-

lay, bu makam hakknda imdiye dein söylediklerimden fazlasn açk-

layamam. Bu hususta kendi görüümü de sadece ‘müjde’ hakknda söy-

lediim kadaryla izah edebilirim. Çünkü müjde hakknda söylediim,

akl ve eriatn delaletiyle kesin ve gerçeklemi bir husustur. Cennet bu

makam sahibi adna bir ekilde öne alnmsa, hunim deitirilmesi

mümkün deildir. Öyleyse onun adna emniyet gerçeklemi ve sahih

olmutur. Bu hal onun adna gerçeklemediinde ise, onun durumunu

en iyi Allah bilir!

YUZ ikinci bolum
Ümit Makam Hakknda

Ümit ve korku aym hükme sahip

Bir bilgiyle sarl ümide

Öyle bir makamdr ki o bilinmez

Rahman’ bilen ve (O’ndan) anlayandan bakasnca

Ümit varken haz alnr, yitirilince

Korkuyla aym etkiye sahiptir

Senin ümit ettiin ey yokluktadr

Onu yitirince tasa içinde olma!
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Ümit, sende bulunmayanla ilgilidir. Bu makam, sahibinin gerçek-

lemi ve bilinçli bir sayg ile kukunun giremedii sabit bir bilgiye

muhtaç olduu korkulan bir makamdr. Çünkü iimit, yolun kendisinde

deil, yol tarafndaki bir makamdr. Altnda derin bir çukur vardr ve en

küçük bir sallantyla sahibi yoldan düer. Ümit, âlemin nimetteki beka-

snn bal olduu daimi hayat yolu üzerindedir. Ümit, bu hayat yo-

lunda can çekime esnasnda otoritesi ortaya çkmas gereken bir ma-

kamdr. Bundan önce ise, ümit sahibinde -gerçek mümin ise- korkuyla

ümidin hükmü eit ölçüde bulunmaldr. Allah Teala kutsi bir hadiste

öyle der: ‘Ben kulumun bana olan zann üzereyim, hakkmda iyi zanda

bulunsun.
5 Ayn ekilde kii -Rabb’i hakknda deil- nefsi hakknda sui-

zanda bulunmaldr. Ölüm esnasnda ise sadece Rabb’iyle ilgilenip

'O’nun hakknda iyi zanda bulunarak -dünya hayatndaki durumunun

aksine- nefsi hakkndaki kötü zandan büsbütün yüz çevirmelidir.

Allah ehlinden istenilen ümit, (içinde bulunduu) vaktinin talep et-

tii ümittir, çünkü ümit edilen, o esnada yoktur ve bu nedenle ümit sa-

hibinin (sahip olmad bir eyle ilgilendii için, içinde bulunduu)

vaktin hükmünü ihmal etmesinden korkulur. Ümidi (içinde bulundu-

u) vaktin talebiyle ilgili olan kii ise zorunlu olarak vakit sahibidir ve

‘vakti karsnda edepli davranmayanlar divanna’ (ad) kaydedilmez.

Sonra, onn vakti iiç durumdan birisinden yoksun deildir; Ya raz

olunan bir vakit sahibidir. Bu durumda ümidi, vaktin raz olunuunun

talep ettii eydir. Vakti raz olunan deil veya mubahlarda olduu gibi

raz olunan veya olunmayan bir ey deil ise, ümidinin konusu, raz

olunan eylerle ikinci nefeste veya ardndan gelen zamanda bu hali ken-

dinden uzaklatrmaktr. Bu özel ilginin dna çkan ümit, yoldaki bir

makam olan ümit deildir.

Ümit, dünya ve ahirette (sâlike) elik eden makamlardan biridir ve

(ölümle) kesilmez. Çiinkii insan, her nerede olursa olsun, i sona erme-

yecei için, daima (bir ey) yitirebilir. Biz gelecei yitirenden söz ediyo-

ruz, geçmii yitirene gelirsek, geçmi geri dönmez. Dönseydi, varlkta

herhangi bir ey tekrarlanm olurdu. lahi genilik (ile çeliecei için),

varlkta tekrar yoktur. Kaçrlan geçmi bir fiil, raz olunan bir ey ise

-ki geçmi dönmez- onun (istilzam edecei) neticeyi sahibi -dünya ha-

yatnda onu yerine getirmi gibi- ahirette devirir. Bazen ümit, kaçrlan

eyin elde edilmesiyle ilgili olabilir. Bu durumda ümit, söz konusu ey
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kaçrlmam olsayd insan adna gerçekleecek yararla ilgilidir. Bu du-

rumda o ey var olmu da ortadan kalkm gibi, ümit sahibi adna ger-

çeklemi saylr. Ya da, ümit olmadan o eyin kendisi onun asma ger-

çeklemi saylr. Çünkü insan balangçta onu yapmamtr. te bu,

ümidin gücünün son noktasdr.

Hz. Peygamber dünya iyiliklerinden (mal ve bilgi) yoksun iken on-

lara sahip insanlarn sahip olduklar eyi Allah’a itaat için kullandklarn

gören ve ayn eye salüp olup onlar gibi iyilikler vapmay temenni eden

biri hakknda öyle der: ‘Her ikisi de ayn sevaba ular.’ Bu kii amel-

den mahrum kalm, fakat temenni sevabn elde etmi, ameli kaçrma-

yan çiiyle eitlenmitir. Hayr! Hatta ondan daha kazançldr. Çünkü

amel sahibi sorguya çekilecektir:
‘Dorular doruluklarndan sorguya çe-

kilecektir
’326 Temenni eden ise sorguya çekilmeyecektir, çünkü bir ey

yapmamtr. Bu ise, Allah’n kendisine temenni ettii eyi vermedii

kimseler için geçerlidir. Allah ona temenni ettii eyleri verirse, ne bu

makama ne de bu sevaba ulaabilir. Onun hükmü, Allah’n kendisine

verdii eylerdeki davranna geçer ve temenni eden adna ahirette bir

iz kalmaz. Onunla iyilik yaparsa, kendisine aittir; baka bir ey yaparsa,

(ilahi) iradenin hükmü altndadr.

Sûflerin ümidi, günahkârlarn Allah’n rahmeti hakkndaki ümitleri

deildir. O baka bir ümittir ve bir makam deildir. Biz, makam olan

ümitten söz etmekteyiz. Bazlarna göre ümit, ilahi bir makamdr ve bu

konuda ayetlerin dnda (geçen) ‘Belki, umulur ki’ gibi Allah’a ait ifa-

delerden delil getirirler. Bu nedenle ekilci bilginler ümidi vacip saym-

tr.

YÜZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ümidin Terki

Ümide bel balama!

Ümit seni umut üzerinde brakr
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Kurtuluun için sadece Rahmana yakar 1

Çünkü mutlu iltica edendir

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bu makam sahibi, ilahi mer-

tebenin talebi ve kulluktaki zayfl bakmndan kendisini görmesidir.

Söz konusu zayflk ‘Gücünüz ölçüsünde Allah’tan saknn”17
ayetinde kula

emredilen takvann hak ettii eyi yerine getirmek veya insann bütün

gücünü sarf etmesiyle ilgilidir. Bu bizim açmzdan beyledir. Rabliin

kulluk karsndaki hakkna gelirsek, Allah Teala
‘

Allah’tan hakkyla sak-

nn ve ancak müslümanlar olarak ölün™* buyurur. Baka bir ayette ise

‘Onlar bu ite bir eye sahip deildir”
21

denilir. Bu i ile onlarn irtibat ke-

silmitir. Bu ise, zor bir makam ve çetin bir haldir.

Ümidi terk eden kimse, imann yarasn terk etmitir. Çünkü iman

iki yarmdr; korku ve ümit. Her ikisi de yoklukla ilgilidir. Bilgi mey-

dana geldiinde, varlk meydana gelir ve yolduk kaybolur. Bilgi de

imann hükmünü ortadan kaldrr. Çünkü çii bu esnada iman ettiini

görmü ve bilen haline gelmitir, iman taklittir ve taklit bilgiyle çeliir.

Haber veren kii -mümine göre- masum olsa bile, sözünde yalan bulu-

nabilir ve haber veriinde seninle onun arasnda herhangi bir vasta da

yoktur. Çünkü onun yalan ve hatadan masum olduuyla ilgili delil -d

sen bu konuda basiret, yani bilgi sahibisin- onun Allah’tan verdii eye

yaylr. Bu durumda onun verdii haber sende -taklit deil- bilgi haline

gelir. Günümüzde bu durum, özel anlamda kef ve vecd (chl-i kef ve’l-

vücûd) ehlinde gerçekleebilir. (Bilgiyi) rivayetten elde edenlerin buna

ulamas mümkün deildir. Te’vilin giremedii nass (vahiy) Hz. Pey-

gamberin azndan dorudan dinleyen sahabe ile kef ve vccd ehli ara-

snda fark yoktur. Binaenaleyh, delillerini zikrettikleri sürece onlar

-taklitçi olmayan- bilginlerdir. Herhangi bir vakitte delillerinden haber-

siz kaldklarnda ise, vastalar ortadan kalkm olsa bile, taklitçilerdir.

Eya halikndaki delilin Rabb’in olsun! O’ndan gafil kalma. Çünkü

bu durumda sen bilgi sahibi olursun. Bilgi ise, Allah nezdinde bulunan

eylerin en üstünüdür. Bu nedenle Allah, peygamberine -herhangi bir

nitelii deil- sadece bilginin artn (dilemesini) emretmitir. Öyleyse

maziyi, imdiki zaman ve gelecek zaman bilen kimse için yokluk kal-

mayaca gibi onun için ümidin ilgili olaca bir ey ve dolaysyla ümit

de kalmaz. air öyle der:
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Sakndmdan tasalanrm

Yerletiinde ise ne diye tasalanaym

Elde etmek istediimi arzularm

Yittiinde ise ne diye tamah edeyim!

Bu iki msra, vukuundan korkulan eyin gerçeklemesi, gerçekle-

mesi umulan eyin yitmesiyle ‘korku ve ümidi terk’ halini kendinde top-

lar. Bu, ümit hakknda doru olsa bile, makam olan ümit için geçerli

deildir. Çünkü ümit makam, geçmiin yitirilmesiyle ilgili bir korku

tamaz. Korku, mazi olmu sebebinin yitirilmesi nedeniyle, gelecein

yitirilmesine dönüktür.

YÜZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüzün Makam

Hüzün , binei zorluk, gayesi de gidiidir

Allah hüzün sahibini dost edinir

Hüzünlünün kalbi burada, direkleri güçlenir orada

Senden hedeflenen amaç ise orada

Teklif diyar sevincin olmad bir yer

Allah sevinçli insan sevmez

Hüzün, ar zorluk ve güçlük anlamndaki hazn kelimesinden türe-

tilmitir, Adamda ‘huzûne’, huylarndaki zorluktur. Hüzün yitirilen ey
hakknda olabilir. Yitirilen mazi geri dönmez, benzeri döner. Döndü-

ünde ise bilfiil bulunduu kimse yitirilmi ve geçmi olan benzerini

hatrlar. Bu hatrlama ise, özellikle nefesleri gözetmek isteyen kimsede

olmak üzere, kulm kalbinde bir üzüntü meydana getirir. Nefesleri gö-

zetmek, ulalmas güç bir makamdr ve Allah adamlarndan müahede

sahipleri için gerçekleebilir. in bütünü elde etmek imkân dahilinde
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deildir. Dolaysyla yitirmek kaçnlmaz olduu gibi hüzün zorunlu-

dur.

Bu diyar ve bu yaratl gaflet yeridir. Burada huzur, ancak bir ça-

bayla ve huzuru talep ederek gerçekleebilir. Ahiret hayat ise öyle de-

ildir. Bu nedenle Allah bizden nefslerimizi hayatta huzur sahibi

-huzuru isteyen deil- olabilecek ekilde baka bir ekilde ina etmemizi

ister. Allah’n bizden istediini yerine getirebilir miyiz, getiremez mi-

yiz? Allah’n yerine getirme gücünü bizde yaratmad ve güç yetireme-

yeceimiz bir eyi bizden dilemesi imkânszdr, çünkü O ‘Hakîm’dir.

Öyleyse Allah, bu isteinde bizde (onu yerine getirebilecek) rabbani bir

güç bulunduunun bilgisini de vermitir. Fakat güce nazhar olmamz

bakmndan, her mümkünde kendisini uygulamaktan eksik bir ekilde,

onu elde ettik. Bu nedenle Allah’tan yardm istedik ve Allah da bize

‘Ancak senden yardm dileriz”™, ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi

yoktur’ demeyi emretti. Bunu müahede eden kimsenin hüznü hiçbir

zaman sürekli olmaz.

Hüzün, kula yükümlü olduu sürece (dünya hayatnda) elik eden

makamlardan biridir. Ahirerte ise cennete girilinceye kadar sürer.

Ahirette pimanlk hüznü vardr, yoksa büyük korku hüznü yoknr.

Korku bütünüyle kalkar. nsan uyulanlardan ise, uyanlar hakknda

duyduklar korku kendilerine elik eder. Bu insanlara örnek olarak pey-

gamberleri verebiliriz. Hüzün dünyada kalpten kaybolduunda, zdd

gerçekletii için yok olur, çünkü kalp bo kalmaz: Dünya hayat, ken-

disinde bulunduu kimseden Hakk’n sevgisini dlayaca için, sevinç

yeri deildir. Hüznü ise sadece bilgi giderebilir. Bu durum ‘Bununla se-

vinsinler”
31 diye ayette dile getirilmitir. Öyleyse hüzün bilgiyle birdir:

Üzüntü duyulan eyin kalkmasyla ortadan kalkt gibi üzüntü duyula-

lm kaybolmasyla da gider. Bilgi dc bilinenin erefiyle deer kazanr.

Hüzün, ulalmas güç bir makamdr. Yaratklarn pek aznn ulat bu

makam, kâmil insanlara aittir.
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YÜZ BENC BÖLÜM
Hüznün Terki

‘Hak her eye yaratln verdi ve sonra açklad’

Yitirilmi bir eyi göremezsin, öyleyse üzülmek beyhude!

Hüzün yitirilen için gerçekleen bir haldir

Artk onu tama, çünkü o yaratklarn özelliidir

Hüznü terle, bir makam deil, haldir ve kalplerin harap olmasna

yol açar. Onun dürülüünde ise, arif olann dndakiler için ilahi bir n-

zak vardr. Çünkü hüzün makamndan sadece niteliklerin kendinden

olumsuzlanmas makamna yerletirilen kimse çkabilir. Ebu Yezid’e,

TSIasl sabahladn? 5

diye sorulmu. O da ‘Ne sabahm ne akamm var,

bunlar nitelikle snrlanan kimse için olabilir, benim niteliim yoktur
3

diye cevap vermitir. Ebu Yezid bu sözü kendisine halden soran ‘nasl
3

sorusu sorulduunda söylemiti. Nasl, dört temel soru edatndan biri-

dir. lahi nispetlerden ona ait olan ey ‘Ey insanlar ve cinler! Sizin için bo-

altacazm2 ayetidir -Kisai’ni kraatine göre-. Baka bir ayet ise ‘O her

gün bir itedir ayetidir. Ahali teraziyi yükseltir ve alçaltr. Bunlar,

Hakkn eylemlerinde ‘nasl’ sorusunun balamdr.

Ebu Yezid ise, bu sözüyle kendini övme niyetinde deildi, sadece

durumunu açklamak istemiti. Çünkü sabah ve akam, Allah’a aittir,

Ebu Yezid’e deil! Allah nitelikle snrlanandr. Doal kul ise, nitelikle

deil, sabah vc akam ile snrlanandr. Bu nedenle Ebu Yezid nitelii

reddetmi ve ‘Benim niteliim yoktur’ demitir. ‘Sabah akam rzklar

oradadr. 3 Öyleyse sabah ve akam onu sahiplenir. Ebu Yezid’in ise on-

lar üzerinde bir sahiplii söz konusu deildir. Çünkü sabah ve akam,

nitelikle sahip olurken Ebu Yezid’in söyledii gibi herhangi bir nitelii

yoktur. Bu makam hakknda bilgisi olmayan kimse, Ebu Yezid’in bu

sözüyle ilahlk tasladn zanneder. Halbuki Ebu Yezid böyle bir niyet-

te deildi. Aksine o, bu gibi sözlerindeki böyle bir yorumun kendisine

nispet edilmesinden münezzehtir! Ebu Yezid’in buna benzeyen ‘Bir

zaman güldüm, bir zaman aladm, imdi ne gülüyorum ne alyorum’

ifadesini bizim söylediimize aykr olarak ‘ilahlk taslamak’ diye yo-
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rumlayan kimse unu bilmelidir; Bir tecelli vardr, güldürür. Bu yolda

gülme ehli olanlardan sadece bir insan gördüm ki ad Ali es-Selavî idi.

Onunla yolculuk ettim ve Endülüs’te yolculukta ve yolculuk dnda
kendisiyle arkadalk ettim. Tpk kendinden geçmi gibi, gülmekten

bkmyordu. Ancak belirli vakitlerde kendine geliyordu. Hiçbir /.aman

kötü bir ey söylediini görmedim. Alayanlara gelirsek, onlardan da

birini 586 ylnda biliyye’de görmütüm. Ad Yusuf el-Mugavir cl-

Ceila idi. Bizimle dolar ve hallerini bize anlatrd. Korkusu çoktu,

gözya kesilmezdi. Gülen kiiyle arkadalk ettiim zamanda onunla da

arkadalk ettim.

Ebu Yezid’in bu iki makamdan onlarn arasndaki makama geçme-

sine gelirsek, kart eylerin bir ksmnn arasnda orta var iken bir ks-

mnn arasnda orta yoktur. Bu ksma örnek olarak, olumlama ve olum-

suzlamay verebiliriz. Bunlarn arasnda orta bir (durum) yoktur. Varlk

ve yokluk arasnda ise orta vardr. Scak ve souk arasnda da orta var-

dr. Ortadaki, kendilerinden farkllamasn salayacak ekilde her iki

uçtan bir özellik almasyla gerçekleir. nsan güldürücü veya alatc bir

sebep arasmda bulunmad da olabilir. Örnek olarak Allah ehli için

susma makamn verebiliriz. Böyle biri ne güler ne de alar! Onun nite-

lii, her iki nedenden de soyudanm olan susmadr. te Ebu Yezid bu

sözüyle kendi durumunu bildirmek istedi, yoksa övünmek amacnda

deildi.

YÜZ ALTINCI BÖLÜM
Tasavvuf Yolunda Hedeflenen Açln Bilinmesi

Açlk beyaz ölümdür

Hidayetin alametidir o

Sersemletmedii sûrece

Bir ilaç ve ifadr açlk



Doksan Yedinci Ksm 227

Onu riyazetinde uygula

Baard ve mutlu olursun!

Açlk, yani adet açl, Allah ehlinin süsüdür. Bu anlamyla açlk,

beyaz ölümdür. Çünkü Allah ehli yollarnda dört ölüm kabul etmiler-

dir d birincisi budur. kincisi ise, yeil ölümdür. Yeil ölüm, tannmak

amacyla deil, zahitlik gerei yamal elbise giyinmektir. Müminlerin

emîri olduu halde, Ömer b. el-Hartab’n giydii on üç yamal bir elbi-

sesi vard. Bir tanesi de deri parçasyd. Üçüncüsü ise, siyah ölümdür.

Siyah ölüm, eziyete tahammül demektir. Dördüncüsü ise, krmz
Ölümdür. Krmz ölüm ise, arzularnda nefse kar koymaktr ve özel-

likle Melâmilere aittir.

Bu yolda istenilen açlk, doann fazla (ihtiyaçlarm) azaltmak ve

gereksiz hareketten duraanla geçmek üzere sâlikler için ‘ihtiyarî aç-

lktr’. Sâlik ‘yükselirse’, (hiçbir eye muhtaç olmamak anlamndaki)

samedanî nitelik istedii için yükselir. Bize göre -sûflerin geneline

(kavm) göre deil- açln tanm, bir gün oruçtur; artrlrsa, seher vak-

tine kadar olabilir. radeye bal ve dince belirlenmi açlk, budur. Al-

lah'a giden yolumuz, dince belirlenmi yol olabilir. Allah bir günlük

orucu yaratklarnda maslahat ölçüsü yapmam olsayd, onu bu ölçüde

belirlemezdi. nsan daha fazla ilave yaptnda, açln kuldaki yararla-

rn Rabb’inden iyi biliyor olamaz ve böyle bir ey edepsizliin zirvesi-

dir. Kul gecelerken ve fena halinde yedirilen ve içirilenlerden olup bu-

nun etkisini gücünde, akl salnda ve mizacnn konnmuluunda
buluyorsa, diledii kadar (orucu) uzatabilir, çünkü o aç deildir. Biz ise

açlktan söz ediyoruz. Kulu bir hal ve yemek ile arasna giren güçlü bir

vârid kuatabilir. Buna örnek olarak Ebu kal’i verebiliriz. Bu durumda

kul bir yarar elde etmise, maksat gerçeklemitir; yarar elde etmemise,

bu açlk, hastalk ve doal illettir. Böyle birinin doktora bavurmas ge-

rekir. Sûfler ‘açlk
5

derken bunu kastetmezler.

Büyüklerin açl ise zorunlu açlktr. Çünkü açln meydana ge-

tirdii sonuç, onlar adna meleke haline gelmi olabilir. Bu meleke ne

açlk ne tokluk annda onlardan ayrlmaz. Bu nedenle yaplmas gere-

ken, azaltmaktr ki o da ancak helalden olabilir. Azaltmann amac, ya

ibadetlerde daha dinçlik kazanmak veya hesab hafifletmektir. Hz. Pey-

gamber ‘Bu günün nimetinden sorguya çekileceksiniz’ buyurdu. Kaste-
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dilen hurma vc sudan bakas deildir! Kendisini ise toplulua katma-

mtr, çünkü Allah’n Süleyman (Peygamber) merepli baz kullar var-

dr ki, onlar hakknda ‘Bu bizim ihsanmzdr, hesapsz olarak onu (elinde)

tut veya ver
’3*4 buyurur. Onlar bu ümmet içinde yetmi bin kiidir. Hz.

Peygamber kendilerini betimlemitir vc bu konudaki rivayet sahihtir.

(Hz. Peygamber’in) hadiste belirttiine göre, Ultae de onlardand.

Doru hareket eden sâlik, dince belirlenmi ölçüye ilave yaparak

kendini bîtab düürmemelidir. Çünkü (Peygamber’c) uyarak bir ameli

yapmamak, hidaf çkararak bir ii yapmaktan hayrldr. Riz (Peygam-

ber’e) uyduumuzda, asim hükmüne göre hareket ederiz, çünkü varl-

mz, bizi var edenin varlna uyar. Ru mertebeyi bilenler de buna gö-

re davranmaldr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘eytan Âdemolunda

damarlarndaki kan gibi dolar. Açlk ve susuzlukla onun geçi yerlerini

daraltnz.’ Bilginlerden veya Allah ehlinden hiçbiri, Hz. Peygamber’in

bu hadiste orucu ve -visal orucu tutan çimse için- sahurda veya -iftar

vakti oruç açanlar için- iftarda sünnet olduu üzere yemei azaltmay

kastettiinde görü ayrlna dümemitir. Hz. Peygamber, Âdemo-

iuna belini dorultacak bir kaç lokma yeterlidir buyurdu. Mürit, Allah’a

giden yolu onun adna belirleyenin sünnetini amaz.

Sana nasihatimi yaptm! Dclillendirdiim meselenin deerini -ayet

nasip olursa- sonuçlan ortaya çktnda anlayabilirsin. Oruç tutmadan

aç kalma! Bu, dince belirlenen yolun dndadr. Bunun sebebini ise

orucun sevabn belirten hadis yapma, çünkü o sana deil, amele aittir.

Nelsi brak da bu konuda ahirette kendisine ait sevabu peinden o ko-

sun. Çünkü nefste bunu talep eden vardr. Sen ise (düünen nefsin kar-l olan) ilahi su ve emir kaynakl ruh vastasyla hayvan nefsin talep

ettii bu istekten uzaklarsn. Bu (tasavvuf) yolun ehlinden yanianlara

katlma. Onlar, akirderine oruçsuz açl talim eder veya oruç tutturup

güne batmazdan bozdururlar. Bu, onlarn bir hatas ve Allah yolu hak-

kndaki bilgisizlikleridir. Bu davranla nefse kar koymay amaçlam-

larsa, onun yeri buras deildir. Silikler ncfslcrinc belirli bir ekilde, be-

lirli bir tarzda ve Allah ehlinin bilebildii doru bir mizana göre yiye-

cekleri saptamada kar çkmaldr. Nefs kendisinin belirledii özci bir

yemee yöneldiinde, sevmedii yemekleri ona yedirmelisin ki, Allah’n

nimetlerinden hiçbirini naho bulmasn. Ben de belli bir süre böyle

davranmtm. Daha önce yiyemediim ve nefsimin dlad her ey,
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bana lezzetli gelmeye balad. Yemei azaltmak da böylcdir ve nefse en

çetin gelen ilerdendir. Bu ise, nefsin bir eye (yemeye) balayp da tam

olarak doymasn engellemektir. Baarya erdiren Allah’tr! O’ndan ba-

ka Rab yoktur.

YÜZ YEDNC BÖLÜM
Açln Terki

Açlk kula ne kötü döek!

Peygamber sözü bu, onu geçersiz sayma

Tanmnda safiler hataya dütü

Bir ölçü ve kstas da koyamadlar

Açl benimseyen, hakikatini bilemedi

insanlara söylediiyle onlar yanltt

Alkanlk açl övülür, görmedim

Bunun kullanmnda bir beis

Doann açl ise kötülenir

Ona uyan muhakkik de görmedim

Sûflere göre ‘açln, terki’, tokluk demek deildir. Açln terki,

nefse hakk olan besini vermektir. Allah onun mizacnn düzgün kalma-

sn ve yapsnn ayakta durmasn besine balamtr. Bu hal sahibi aç-

lk hissettiinde, bu açlk adet açldr.

Ebu Bckr el-Bezzaz Müsned’inde öyle bir hadis aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber açlktan Allah’a snr ve ‘Ne kötü döektir açlk’ derdi. Yarar

veren bir hal kötülenmez. Bu durum, öyle bir açln yararnn olmad-n gösterir. Yarar, eriatn ölçüsünü ortaya koyduu açlkta olabilir.

Öyleyse açl terk, ibadet ve Allah’a ulatran bir yoldur. Selman bu sa-

yede Ebu’d-Derda’dan üstün olmu, Hz. Peygamber de bu konuda
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onn lehinde tanklk etmitir. Konuyla ilgili hadiste Hz. Peygamber

öyle der:
c
Ncfsinin üzerinde hakla vardr, gözünün üzerinde hakk

vardr, aznn üzerinde hakk vardr, ailenin üzerinde hakk vardr!

Namaza kalk, uyu, oruç tut, bazen tutma; her hak sahibine hakkn ver.’

Çünkü sen, üzerinde herhangi birinin hakk varken, Hakk’n.huzuruna

asla giremezsin. Haklarn en büyüü ise, Allah’n Hakk', sonra nefsin

hakkdr.

Doksan yedinci ksmn sona ermesiyle on üçüncü sifr de sona erdi.

Allah’a hamd olsun!
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ SEKZNC BÖLÜM
Fitnenin, ehvetin Bilinmesi, Gençlerle ve Kadnlarla

Arkadalk Etmek, Onlardan Hizmetçi Edinmek
ve Müridin Ne Zaman Kadnlardan Hizmetçi

Alabileceinin Bilinmesi

Genç bile olsan gençle arkadalk etme

Veya kadnla; sadece Allah ile ilgilen

i t

Körletirici fitneden sakn

Onun gafil kalp üzerinde bir hükmü vardr

Nefsin ehvetinden de sakn!

Nice kalbi ‘Rabbinden anlayan’ efendiyi helak etti

Kadndan dost bulan görülmedi

Kemale ermi Allah adamlarndan baka

Bilmelisin ki -Allah sana yardm etsin- fitne, denemek demektir.

Gümüü saflatrmak istediinde, ‘Fetcntü cl-fzza bi’n-nar’ (gümüü
atele saflatrdm) denilir. Allah öyle buyurur: ‘Mal ve evlatlarnz fit-

nedir.™ Yani onlar vastasyla sizi smarz: Acaba onlar sizi bizden ve s-

nrnda durmanz için belirlediimiz eylerden perdeler mi, perdelemez
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mi? Hz. Musa ‘Bu, senin fitnendir, dilediklerini onunla saptrrsn’*36
de-

miti. Hayrete düürürsün demektir. ‘Dilediine hidayet edersin
’337

Allah’n insan smad en büyük fitnelerden biri, onu kendi sureti-

ne göre yarattn insana bildirmesidir. Böylece Allah unu görmek is-

ter: nsan kulluuyla ve imkân haliyle kalacak mdr, yoksa suretinin üs-

tünlüü nedeniyle gururlanacak mdr? lahi suretten insann pay, isim-

lerin hükmüdür. Böylelikle insan âlemde halife atanm ve Hakkn sure-

tiyle tam anlamyla bilfiil var olmu biri olarak hiikiim verir. Bu sna-

may (fitne) destekleyen eylerden biri de Hz. Peygamber’in Rabbinden

aktard u (kutsi) ifadedir: ‘Kul nafile ibadetlerle Allah’a yaklatn-

da, Allah onu sever; sevdiinde kendisiyle duyduu kula, gördüü

gözü olur .

3 Hadisin devamnda el ve ayak da zikredilmitir.

Kul bu konumda olduunu örenince -artk kendisiyle deil- Hak

ile duyar, Hak ile görür, Hak ile tutar, Hak ile koar. Bu ilahi nitelikle-

re sahip olmakla birlikte, srf ve yoksul bir kul olarak kalr. Bu konum-

dayken Haktan müahede ettii ey, tövbeleriyle sevinmek, evine gelen-

le neelenmek, arzusunu yenmi gence armak, kulunun açl ve su-

suzluuna vekil olarak ackmak ve susamak özelliiyle nitelenmek; ku-

lunun hastalnn yerine hastalk ile nitelenmek gibi davranlarda

Haldun kullarna tenezzülüdür. Bununla beraber, Allah’n rabliinin iz-

zeti vc ulûhi'yctindcki büyüklüünün gereini bilir. Öyleyse (Haldun

kullarna dönük) bu ilahi tenezzül, O’nun azamed ceberuduna veya

nezih ve kadim büyüklüüne etki etmez.

Allah kendisini Rabbe yaraan özelliklere vekil olarak yerletirdi-

inde ise kul öyle der: ‘Allah’n beni üzerinde yarattn bildirdii

(ilahi) suretin kemali, imkân dahilindeki hiçbir makamn, kulluumun

mertebesinin ve muhtaçlk ve yoksulluun benden ayrlmamasn gerek-

tirir. Nitekim benim özelliklerime inerken Hak büyüklük ve azametine

yine sahipti.’ Hak ise, bu nitelie sahip olduunda ‘Ne güzel kuldur o,

tövbe edendir
’338 diye kulunu över. Çünkü Hakkn kendisini görevlen-

dirmesi, onda etki etmemi, yoksulluk vc zorunluluundan çkartma-

mtr. Hakka yaklamada haddi aan kimsede bu amann zdd ortaya

çkar. Bu ise, Allah’tan uzaklk vc cezalandrmadr. Artk kendini sakn!

Çünkü genilikle snanmak, sknt ve darlk ile snanmaktan daha ar-

dr.
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ehvete gelirsek, ehvet, ehvet nesnesinin yükseldiiyle yükselir-

ken düüldüü nedeniyle alçalan nefsin bir aracdr. ehvet, haz almaya

elverili eylerden haz alma (iltizaz) iradesidir. Haz ise lci türlüdür: do-

al ve ruhanî hazlar. Tikel nefs, doadan domutur ve doa onun an-

nesi, ilahi ruh ise onun babasdr. Öyleyse ruhanî ehvet, doada saf bir

halde bulunamaz. Geride kiminle haz alndn (örenmek) kalmtr.

Bu balamda, sadece uygun olanla haz alnr. Bizim ile Hak arasnda

ise, sadece ‘suref ilikisi vardr.

Binaenaleyh insann kendi kemalinden haz almas, hazzn en güçlü-

sü olduu gibi kendisine benzer birisinden ald haz hazlarn en güçlü-

südür. Bunun kant, {hemcinsi olan) bir cariyeye veya olana âk ol-

mann dnda, (herhangi bir baka dununda) hazzn insann bütününe

yaylmay, herhangi bir eyi görmek nedeniyle kendinden tümüyle

geçmeyii ve muhabbet veya akn onun ruhanîliiniri doasna yayl-

maydr. Cariyedeki durum deiikliinin nedeni ise onun tam benzeri

olmasdr, çünkü o kendisiyle ayn cinstendir. Âlemdeki her bir ey, in-

sann bir parçasdr ve dolaysyla insan, her eye uygun parçasyla mu-

kabele eder. Bu nedenle dc, benzerinin dndaki hiçbir eye, (kendini

kaybedecek kadar) âk olamaz.

lahi tecelli Adem’in üzerinde yaratlm olduu surette gerçekle-

tiinde, mana manayla örtüür, bütün ile haz alma imkân gerçekleir,

ehvet zahir ve bâtnda insann tüm parçalarna yaylr. Bu, varis-

âriflerin hedefledii ehvettir. Baknz! Leyla sevgisi, Mecnun Kavs’

kendinden nasl geçirmiti? Bunun nedeni, belirttiimiz (hemcins ol-

makla ilgili) husustur. Allah akndan kendinden geçenlerin Hakkn
mertebesinden aldklar hazzm (ilahi ak), hemcinslerinden (beeri ak)

aldklar hazdan daha çok ve daha güçlü olduunu görürüz. Bunun ne-

deni ilahi suretin insanda hemcinsinin ona olan benzerliinden daha

yetkin bir ekilde bulunmasdr. Binaenaleyh hemcinsinin onun duyma-

s ve görmesi olabilmesi mümkün deildir. Hemcinsinin olabilecei ni-

hai ey, insann duyduu ve gördüü bir ey olmasdr. nsan Hak vas-

tasyla algladnda ise daha yetkin bir haldedir. Öyleyse onun hazz

daha büyük, ehveti daha giiçlüdür. Allah ehlinin ehvetinin böyle ol-

mas gerekir!
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Gençlerle -ki sakalszlar (emred) demektir- ve dinde âri’nin hak-

kmzda onaylad iyi adet çkartan bidatçiierle arkadala gelirsek,

arif, sakalsz gençlere, -tpk düz ta gibi- üzerinde hiçbir eyin sabit

olmad kaygan bir yer olarak bakar. Çünkü emred, üzerinde bitki ol-

mayan yer demektir. (Ayn kökten türetilen) Arz- merda, bitkisiz yer

demektir. Bu müahede arife tecrit (soyutlanma) makamn ve yalya

göre gencin ‘Rabbiyle yeni bir ahdi’ olduunu hatrlatr. âri bu hususu

yamur hakknda dile getirmitir (Hz. Peygamber yamur yaarken

ban açm ve ‘Rabbimin katndan henüz geliyordur (haciis-i ahd)’ di-

yerek yamurun bama temas etmesini istemitir). Yaratmaya daha ya-

kn olan bir ey, ondan daha uzak yalya göre rahmet vesileleri için da-

ha bol, saygm ve daha yakn bir kanttr.

Ahdas (gençler, yeniler) olmalarna gelirsek, onlar Rableriyle yeni

sözlemilerdir. Onlarla arkadalk yaparken, Allah’n kadimiiinin ay-

rmas için bu yenilikleri (ve sonradanlklar) hatrlanr. Bu ise, sahih

bir yorum ve ulatrc bir yöntemdir. ‘Hades’, tesnin (adet ortaya ç-

kartmak) ifadesinden gelebilir. Allah tealann u sözleri bunu destekler:

‘Onlara Rablerinden hadis bir söz geldiinde
53 39

ve ‘Rahman’dan onlara ha-

dis bir söz gelir.
,M0 Ardndan bu yeni gelen sözü kabulle kardamayanlar

knamtr. te ariflerin bu meseleye baklar boyledir. Müritlere ve

sûfilere gelirsek, onlarn gençlerle arkadalk etmesi haramdr. Bunun

nedeni, Allah’n ald zdd yapt hayvan ehvetin kendilerini etkisi al-

tna almasdr. Akl olmasayd, doal ehvet övülen bir ey olurdu.

Kadnlara gelirsek, ariflerin onlara ve onlardan dost edinmeye ba-

klar, bütünün parçaya ilgi duymasna benzer. Bu durum (erkek ile

kadnn ilikisi) bir evin hayatnn kendisine bal olduu sakinlerinden

bo kalmasna benzer. Kendisinden kadnn çkartld erkekteki bolu-

u Allah kadna arzuyla doldurdu. Bu durumda erkein kadna arzusu,

büyüün küçüe arzu ve ilgisine benzer. Onlardan hizmetçi edinmeye

gelirsek, arif onlardan onlar adna hizmetçi alr. Nitekim Hz. Peygam-

ber sadaka vermelerini emrederken onlardan böyle almt. Çünkü Pey-

gamber cehememdckilerin çounluunun kadnlar olduunu gördü-

ünde, onlar kurtarmaya gayret etmitir. Böylece, kendisinden var ol-

duklar için, onlara kar daha efkatliydi. Bu ise, gerçekte insann ken-

disine efkati demektir. Ayrca onlar, kemalin ortaya çkmas için ya-

ratma mahallidir. Bu durumda onlar sevmek, Peygambere uymak ve
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tabi olmak demektir. Hz. Peygamber, ‘Bana dünyanzdan üç ey sevdi-

rildi: kadn, güzel koku ve göz aydnlm yaplan namaz’ demitir. Bu-

rada kadnlar da zikretti. Baknz! Hz. Peygamber’e kendisini Rabbin-

den uzaklatracak bir ey sevdirildi mi? Hayr, yemin olsun ki hayr!

Aksine ona kendisini Rabbine yaklatracak eyler sevdirildi.

Müminlerin annesi Hz. Aie, kadnlarn Hz. Peygamber’in kalbin-

de tuttuu yeri anlamt. öyle ki: Ayet-i kerimede Allah Peygamberin

elerini serbest brakp onlar da (boanmak yerine) Hz. Peygamber ile

kalmay tercih etmilerdi. Bunun üzerine Allah onlan taltif etmek, bu

esnada kendilerini tercih ve gözetmek isteyerek Peygamberin arzusuna

aykr olarak öyle buyurmutur: ‘Artk sana baka kadnlar helal olmaz

ve güzellikleri houna gitse bile sahip olduklarndan bakas sana helal deil-

dir.’
3* 1 Böylece Allah, kalbinde kadnlarn sevgisi yer tuttuu için, ona

merhamet ederek sahip olduklarn brakmtr. te bu, Hz. Peygam-

ber’e inen cn çetin ayetlerden biridir. Hz. Aie öyle der: ‘Allah Pey-

gamberinin kalbine azap etmez. Yemin olsun ki, kadnlar kendisine he-

lal oluncaya kadar Peygamber vefat etmemiti.’

Kadnlarn deerini ve srnn bilen kimse, onlar sevmede zahit

davranmaz (cimrilik yapmaz). Aksine onlan sevmek, arifin kemalinin

bir parçasdr. Kadn .sevgisi, nebevi bir miras ve ilahi bir sevgidir.

Çünkü Peygamber ‘Bana sevdirildi’ diyerek kadnlan sevmesini Allah’a

nispet etmitir. Bu bölümü iyice düün ki, alacak srlar göresin!

eyhlerin gözetimi altndaki müritlere gelirsek, onlar, bu konuda

eyhlerin hükmüne göre hareket eder. eyhleri gerçek eyh ve Allah

nezdinden takdim edilmi kimseler ise, onlar Allah’n kullarna kar cn

samimi insanlardr; böyle deillerse, onlar ve uyanlar (Allah’a kar)

sorumludur, Çünkü Allah, kullarnn fiillerinin kendisiyle ölçülecei

meru bir ölçüâi âleme yerletirmitir. eyhler sorumludur ve belirli fi-

illeri emretmelerinin dnda davranlarna uyulmaz. Allah öyle der:

‘Zikir ehline sorunuz**2
Onlar, Kuran ehlidir. Allah ehli ise O'nun seç-

kinleridir. Kuran ehli, Kura’a göre davranan kimselerdir. Kuran ise,

söylediimiz mizandr. Hz. Peygamber’den baka kimsenin davranna

uymak, yakk almaz. Çünkü insanlarn halleri farkl farkldr, birisi için

uygun davran kendisini yapan baka birinin bozulmasna yol açabilir.
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Allah’tan korkan bilginler ise, Allah’n dininin doktorlardr. Onlar, di-

nin hastalk ve marazlarn gideren ve tedavileri bilenlerdir.

Söz konusu olan Allah’n Peygamberinin fiilleri olduunda ise, in-

sanlar onlar hakknda görü ayrlna dümütür: Bu fiiller zorunlu

mudur, deil midir? Peygamberin fiilleri hakknda hal böyle iken, ba-

kasnn fiilleri hakknda nasl olabilir ki? Halbuki Allah ‘Sizin için Al-

lah’n peygamberinde güzel örnek vardr’™, ‘Bana uyun ki, Allah sizi sev-

sin
IH

* buyurdu. Bütün bunlar, peygamberin fiillerine uymann vacip ol-

duunu göstermeyen naslardr. Çünkü Peygamber, kendisine uymamz
caiz olmayan bir takm eylere de tahsis edilmitir. Bu konularda kendi-

sine uysaydk, günahkâr ve hatal olurduk.

Kef, vecd ve ilahi hitap ehli olmayan ve ‘verasmn nuru marife-

tinin nurunu söndürmemi’ Allah yolunda (olduuyla ilgili bir) iddia

sahibi her mümin, kalbini Allah’tan bakasyla ilgilenmeye yol açan her

davrantan uzak durmaldr. Böyle bir ey, onun hakknda bir fitnedir.

Ayrca aklm ehvetine baskn klmaldr, hatta alkanlklarn ve doa-

snn beendii ilerini brakmaldr. Kukulu yerlerden ve -Allah izin

vermedikçe- dinde bidat çkartanlarla arkadalk yapmaktan saknmal-

dr ki kastedilenler gençlerdir. Ayn ekilde, aydnlk yüzleri olan sakal-

szlarla ve kadnlarla oturup kalkmaktan ve onlardan yardmc edinmek-

ten uzak durmaldr. Çünkü kalpler, kendisine güzel görünenlere akar

ve doa onlar arzular. Nefsanî arzular uzaklatrmada ilahi güç ise, bu-

rada yoktur ve mârifet bu snftaki insanlarda yoksundur.

Hakkn snamasna ancak saf altn madeni dayanabilir. O, kemal

derecesine ulam ve kendisinde maden toprandan hiçbir eyin kal-

mad kiidir. Her teklif bir fitnedir (snama). Bütün yaratklar fitne-

dir. Amellerin sonuçlarn Örenmek bir fitnedir. Bu. cennete kadar in-

sana elik edecek bir makamdr. Hz. Peygamber -ki tam bir kef sahibi

ve ötede ne olduunu bilen biriydi- kabir fitnesinden, ate azabndan,

ölü ve dirilerin fitnesinden Allah’a snrd.

ehvete gelirsek, ehvet, haz veren eyleri istemektir. Öyleyse eh-

vet, bir hazdr ve ehvet duyulan vesilesiyle haz alman eyle haz almak-

tr. Söz konusu eyin baka birisine göre haz vermesi veya onun miza-

cna uygun ya da doasna yatkn olmas zorunlu deildir. ehvet iki

türlüdür. Birincisi, dolayl ehvettir. Bu, uyulmas yasaklanan ehvettir
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ki, yalancdr. Belirli bir gün yarar salasa bile, akll insann adet haline

gelmemesi için ona uymamas gerekir. Yoksa geçici eyler, onu etkile-

meye balar. kincisi ise, zât ehvettir. nsann bu ehvete uymas gere-

kir, çünkü -doasna yatkn oldu için- mizacn sal onda bulunur.

Mizacn salkl olmas dinin yaamasn salar, dinin yaamas ise insa-

nn mutluunu salar. Fakat insan bu ehveti, irinin koymu olduu

ilahi teraziye göre takip etmelidir. Terazi, o ehvet hakknda ortaya ko-

nulan eriat hükmüdür. eriata uyulduu sürece, söz konusu hükmün

ruhsat ya da azimet olmas durumu deitirmez. Çünkü eriat, Allah’a

götüren meru yol demektir. Binaenaleyh Allah, mutluluk salayacak

ekilde, kendisine ulatran eyi eriat yapmtr. Bu esnada ehvet du-

yulan eye her hal ve vakitte ehvet duyulmas da zorunlu deildir. Bu

nedenle bu ehveti insanda meydana getiren halin ve onu gerektiren

vaktin örenilmesi gerekir.

Dolayl ve geçici ehvetler, bazen itaat amelleriyle ilgili olup Al-

lah’tan uzakla yol açabilir. Örnek olarak doasnn beendii bir yer

görüp orada namaz klmak isteyen ya da içinde bulunduu anda daha

üstün olduunu bildii bir fazileti yapmak isteyenin durumunu verebi-

liriz. Böyle bir davran, onun Allah karsndaki halinde kötü bir sonuç

meydana getirir. Bunun ölçüsü. Hakk müahedeyle deil, amelden haz

almaktr. Bu ise, gizli aldatmann bir yönüdür. Ebu Yezid el-

Bestami’nin bu hususta derin bir tecrübesi vard. Bir vesileyle buna dik-

kat çekmitir: Annesi souk bir gece kendisinden su getirmesini iste-

mi. Ebu Yezid annesine iyi davranan birisi iken kalkmak ona ar gel-

mi. O, her durumda annesine hizmet etmekten haz alan biriydi. Bu-

nun üzerine, bu hazda nefsini suçlamt. Çünkü annesine hizmet et-

mekle Allah’n bu konudaki hakkn yerine getirmenin hazzn aldn
zannediyordu. Bunun üzerine, daha önceden haz alarak iledii bütün

ibadetleri terk ederek yeniden tövbe etmitir.

Binaenaleyh nefsin dehlizlerini sadece Allah ehlinin büyükleri bile-

bilir. Öyleyse sûfilerin bu konudaki ölçüleri olmakszn, itaatlerden haz

almakla ve meakkatin senden kalkmasyla sevinme ve haz alma! Bu

ehvet Allah yolunda olduu zannedilen hususlarda bidat ehliyle -ki on-

lar gençlerdir- taze parlak delikanllarla ve kadnlarla arkadala bititi-

inde, bu ilginin ortadan kaldrlnda gizli bir ilahi tuzak vardr, insa-

nn hazz bu snfn dndakilere ilitiinde, Allah’n tuza (müridin
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kendi bana deerlendirecei) bir teraziyle örenilemez. Baka bir ifa-

deyle sâlik, Allah için arkadalk yapmak ile doann ehveti nedeniyle

arkadal ayrt edemez. u var ki sâlik Allah’ bilenler ile -ki onlar vera

sahipleridir- ya da -zevk sahibi ise- eyhiyle arkadalk yaparsa, (bu tu-

za) örenebilir.

Sâlikin genç ve kadnlarla Allah yolunda arkadalk yapt iddia-

snda halini deerlendirebilecei bir ölçütü olmaldr: Onlar kaybetti-

inde bir üzüntü ve yalnzlk hissi buluyorsa ya da onlarla bir araya gel-

diinde heyecan ve kendilerine yöneldiinde bir sevinç buluyorsa, bu

ölçütü kullanr ve o snfla arkadalnn malul olduunu ve Allah için

olmadn örenir. Bununla beraber, arkadalk edilen için bundan bir

yarar meydana gelebilir. Bu durumda arkadalk yaplan kii mutlu

olurken seven kii iki ekilde bedbaht olur: Birincisi sevilenin kaybol-

mas, kincisi ise bildiini zannettii konuda bilgisizlik ve cehaletidir.

Bu cehalet, Allah için ve Allah yolunda arkadalk yaptn zannetme-

sidir.

nsan sevgisinin bütün yaratklara -d bütün yaratklar içinde bu s-

nflar da vardr- ilitii kimselerden olduunda ise, bu durum, nefs

kaynakl bir aldan olabilir. Bunun ölçütü ise, onlardan tek rek ayrlr-

ken yalnzlk çekmeyiidir. Çünkü insan herhangi bir yaratlm gör-

mekten uzak kalamaz. Öyleyse sevdii kii onunla beraberdir ve ondan

ayrlmamtr. Çünkü hepsi birdir. Sevilenin organlarndan biri kaybol-

duunda, kendisi seninle kalmay sürdürür ve bundan dolay üzülmez-

sin. Bütün yaratklar, birbirleri için organlar gibidir.

nsan, bu snflarn dnda bütün yaratlmlar sevdiiyle ilgili bir

bilgiye sahip iken, her eyi sevebilir. Sonra bu snflar ortaya çkar ve te-

razisinde bir art bulmadan -ki bunun dayana geçerli bir ilkedir- o il-

ginin bütününe onlar katar. Bu snfa kar davrannda doa da ken-

disine elik ederse, -söz gelii- onlardan birini yitirdiinde bir ac duysa

bile, bu, (onlar) davet ve nasihat ederken Allah yolunda kendilerini

sevmesinin duruluuna edei etmez, çünkü ilke dorudur. (Daha önce

doal bir sevgiyle severken) ikinci bir halde sevgisi genelletiinde ise,

bu sevgiye güvenilmez. Bu, nefsin bir artmasdr. Ondan uzak dur-

mak ve genel olarak onlarla arkadal brakmak gerekir.
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Sözümüz yol ehlinedir. Sâlikin onlarla arkadalk yaparken ikinci

halde bulduu bu genelletirmeyi snamadan geçirmesi zorunludur.

Ayn ekilde, namelerle snrl sema’ yapan insan, namelerle snrl

semadan kendisini örendikten sonra namesiz sema’ yapmaya balad-

nda, kendini kontrol etmelidir. Öyleyse snrl sema, malul bir ilkedir.

Böyle biri, ikinci halde kazanlan mutlak sema’a itimat etmemelidir,

çünkü bu, snrl semai brakmasn diye nefsin bir kandrmasdr.

nsan kendisi hakknda Rabbinc insaf gösterdiinde ya da kendine

kendisi nedeniyle insaf gösterdiinde, halini bilir. Hana halini bakala-

rndan çok daha iyi bilir. Bunun tek istisnas Allah’ bilenlerdir. Onlar,

onu kendinden daha iyi tanrlar. Çünkü ariflerin kalplerinde bir takm

gözleri vardr ki marifet onlar adna bu gözleri açmtr. Bu gözler vas-

tasyla senin kendinden bildiin hususlar senden örenirler. Çünkü sen

bu göze sahip deilsin. Bu nedenle Cüneyd-i Badad, Arif, sen susar-

ken senin srrn söyleyendir’ der. Susmak sözün olmaydr. Bunun an-

lam udur: Arif senin kendinden bilmediini senden bilen kiidir. Ör-

nek olarak, mizacn bozukluu hakknda sana gizli kalan eyi sana bak-

tnda doktorun bilmesini verebiliriz. Sen ise onu bilmezsin. Arifler,

nefslerin doktorlardr.

Bilmelisiniz ki, eyhler kadnlardan hizmetçi edinmekten ve genç-

lerle arkadalktan sakndrmlardr. Bunun nedeni (insanda bulunan)

belirttiimiz doal meyildir. Öyleyse mürit, kendiliinde bir kadna

dönünceye kadar, kadnlardan hizmetçi edinmemelidir. Mürit diileir,

(edilgin anlamnda) süfli âleme katlarak nice âlemin (süfli âleme) ak-
n görür, her hal, vakit ve vâridde nefsini sürekli nikâhlanm kabul

eder. Sûri kefinde nefsini ve halini -erkek ya da herhangi bir zamanda

adam olarak görmeksizin- srf dii görür ve söz konusu nikâhtan hamile

kalp dourduunda, artk kadnlardan hizmetçi edinebilir ve onlar se-
A

|

vebilir. Ariflerin dost edinmesi ise kaytszdr. Onlar, sadece al ve ve-

rite kaytsz olan Allah’n mukaddes elini müahede eder. Her ahs
kendi halini bilir. Hak müsamaha gösterse bile, yol tamamen dorudur

ve aka, alay ve çocuksuluu kabul etmez!
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YÜZ DOKUZUNCU BÖLÜM
ehvet ve irade Arasndaki Farkn Bilinmesi. Dünya ve
Cennet ehveti, Haz ve ehvet Arasndaki Fark, ehvet
Duyan ve Kendisine ehvet Duyulann Makam, eh-
vet Duymayan ve Duyulmayan Kimdir? ehvet Duyan
Kimdir, Duyulan Kimdir? ehvet Duyulan ve ehvet

Duymayan Kimdir?

radenin rabb i, hüküm sahibi efendidir

Varlklarn ileri onun iradesine göre yürür

ehvetin kayna doadr

ehvet duyann boynunu doa ele geçirdi

Doann kulcaz hiçbir zaman sevinenez

ki menzilde de kölelikten azat olmayla

Haz almann hükümleri bölümlenir

Ufkunun çevresiyle her varlkta

Onu görürsün
,

varlklar ise haklarn talep eder

Her birine zorunlu hakkn verir

Bolca verir, baka mülk yok

el-Melik ve el-Cevad'n verdiinden baka

hsan her faziletle ona gelir

Halkyla ve ahlâkyla ona görünür

Kark ihsan ise görür ki

hsann cömertçe verildii yerde doruluundan

Kullarn rzklar ise mabudlardr

Hepsi, eer incelersen, rzknn kuludur

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Tam temkin sahibi kul, Al-

lah ehli olan kul ve makam sahibi, ehvet duyar ve kemali nedeniyle
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kendisine ehvet duyulur. Böylece o, her hak sahibine hakkn verir,

çünkü o kendi toplaycln müahede etmitir. Binaenaleyh böyle bi-

rinde her eyden bir hakikat bulunur.

Hal sahibi -ki fena sahibidir- (herhangi bir eye) ehvet duymad
gibi kendisine de ehvet duyulmaz. Çünkü o. Hakkn gözüyle kendisini

görmekten ‘fani
5

ilçen, Haktan bakasn göremez ve bu nedenle (her-

hangi bir eye) ehvet duymaz, çünkü Hak ‘ehvet duyma’ (özelliiyle)

nitelenmez. Ona ehvet de duyulmaz, çünkü o, Rabbinden bakasnn

bilmedii meçhuldür. Varlklar onu tanmad gibi kendisi de kendini

tanmaz. Çünkü o, Rabbiyle (ilgilenerek) her eyden ‘fani’ olmutur.

Binaenaleyh o, gayb (halindedir). Çünkü ehvet duyulan eyi bilmek,

bu hükmün gereklerindendir.

Zahit ise, ehvet duymazken kendisine ehvet duyulur. Çünkü ni-

metler onun adna yaratlmtr, o ise, nimetleri ‘konulmu perdeler’ sa-

yarak onlardan kaçar ve onlara ehvet duymaz. Buna karn nimetler

onun adna yaratlm olduklarn bildikleri için, zahide ehvet duyarlar.

Zahit makam sahibi olduunda ise, kendilerine dönük bir ‘cömertlik’ ve

tercih ile onlar kullanr. Nimetleriyle Allah’a kar asi olan yalanc-

kartran çimse ise, ehvet duyar, fakat kendisine ehvet duyulmaz!

Böylelikle doa kendisine baskn geldii için ehvet duyar, fakat ona

ehvet duyulmaz. Çünkü nimetler, haklarn yerine getirdiini gördük-

leri kimseye ehvet duyar. Hakk yerine getirmek ise, verdii nimet kar-

lnda nimet verene ükretmektir.

Bilmelisin ki, ehvet snrl-doal bir irade iken irade ilahi-ruhanî ve

doal bir niteliktir. Bu nitelik, her zaman madum (var olmayan) ile ilgi-

lidir. Öyleyse o, ehvetten daha kapsamldr, çünkü ondan olan her bir

hakikat, kendine uygun eye iliir. Uygun olan, esasta kendisine ortak

olandr. Dolaysyla ehvet, doal bir eye ulamayla ilgilidir. nsan do-

al olmayan bir duruma kar kendinde bir meyil bulabilir. Örnek ola-

rak manalar, yüce ruhlar, kemali idrake ve Hakk görmeyi ve O’nu

bilmeye meyli verebiliriz. Bu meyil esnasnda insan, ya sûri bir tahay-

yülden haz alarak bütünüyle ona yönelebilir. Bu ise ehvetin suret ne-

deniyle ilime ve meylidir. Çünkü hayalin cesedi olmayan bir eyi

ccsedendirmesi, doann bir eylemidir. Meyil, gerçekleen tahayyülden

baka bir eye iliebilir, hatta manalar, ruhlar vc kemali, snrllktan ve
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hayalin kendilerini zabt etmesinden soyut hallerinde brakabilir. Böyle

bir meyil ise ehvet meyli deil, irade meylidir, çünkü ehvet soyt an-

lamlara giremez.

Öyleyse irade, nefsin ve akln irade ettii her eyle ilgilidir; irade

edilen ey, sevilen veya sevilmeyen bir ey olabilir. ehvet ise onu elde

etmede nefsin özel hazzmn bulunduu eye iliebilir. ehvetin yeri,

hayvani nefs iken iradenin yeri nefs-i natkadr (düünen nefs). ehvet,

ehvet duyulan eyle haz almay varlk bakmndan önceler ve tahayyül

edilen hir hazz vardr. R tahayyül, ehvet duyulan eyin varlm ta-

savvura iliir. Söz konusu haz ise, varlkta kendisine bitiiktir. Bu du-

rumda, ehvet duyulan ey gerçeklemezden önce nefste gerçekleir.

Haz ise, ehvet duyulan eyin insann elinde gerçeklemesine bitiiktir.

Böylelikle gerçekleme (için duyulan) ehvet kalkar, geride haz kalr.

Öyleyse ehvet, hazzm kendisi deildir, çünkü ehvet, ehvet duyulann

gerçeklemesiyle yok olurken haz geride kalr.

var ki ilahi gaybn gizliliinden baka bir ehvet doa adna ger-

çekleebilir ve ortaya çkabilir. Söz konusu ehvet, kcsilmcksizin, sürekli

olarak ehvet duyulann bekasna iliir. te bu, hazz olmayan ehvettir.

Çünkü beka, her zaman, mutlak anlamda gerçeklemez. Dolaysyla i,

bir noktada sona ermez ve bu nedenle beka mevcut olmaz. Özel bir

zaman ve belirli bir miktarla snrlarsa, arzulanan bu beka, varlyla

ehvet için bir haz meydana getirir. Öyleyse haz, özci anlamda ehvet

duyulan eyin gerçeklemesine bitiiktir. Ondan geri kalmad gibi nc

dta ne dc hayalde onu önceler.

Dünyadaki ehvete gelirsek, onn hazz, var olan duyulurla gerçek-

leir. Cennetteki ehvetin hazz ise, hem duyulur hem akledilirin varl-

yla gerçekleir. Aldedilir olan eyle gerçekleen haz, duyulur eyle ger-

çekletii ekilde ehvet duyulan eye ulama esnasnda mizacn eserin-

den ortaya çkar. ‘Cennet’ derken, bu hükme sahip ehvetin sradan in-

sanlarn bildii cennetten baka bir yerde olamayacan kastetmiyo-

rum. ‘Cennet’ derken bu ehvet adna bu hükmün bulunduu her yeri

kastediyorum. te bu, cennet ehvetidir ve onun dünya veya ahrette

gerçeklemesi durumu deitirmez. ehveti cennete izafe ettik, çünkü

orada bu ehvet, cennetliklerden her biri adna gerçekleir. Dünyada

ise, ariflerden her biri adna gerçekleir.
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ehvetin mülk âlemine dönük bir ba var iken melekût âlemine dö-

nük iki ba ve nispeti vardr. Onun bir takm makam ve srlan vardr ki,

bunlar derecelerdir. Bu dereceler, marife veya nekre (belirsiz) gelmesine

göre ve bir söze bitimesine göre, büyük cümleyle ehvet isminin harfle-

rinin says kadardr. Bu ise ‘e-ehvet (marife)’ veya ‘ehvet
5
eklindeki

yazmdr. Bir söze bititiinde ise, sekte (duraklama) he’si te’ye dönüür.

Bu harf, belirlilik ve belirsizlik halinde, te ve he’nin saysal deerine sa-

hiptir. Artk saylar birbiriyle topla! Ortaya çkan say, bu makam sahi-

binin elde ettii eyin derecelerinin miktardr. Burada Kurey kabilesinin

Arapça ivesi dikkate alnr, çünkü o cennetliklerin dilidir. ster asl -ki

mebniliktir- ister fer -irabtr- olsun durum ayndr.

Burada Arapça olmayan veya Arapçalam kelime dikkate alnmaz.

Her makamn hükmünde de böyle hareket edilir. Burada, ‘Her insann

isminden bir nasibi vardr’ sözü yorumlanr. Bunun anlam, her varln

kendi isminden bir nasibi olduudur. Bu nedenle niteliklerin isimleri

gelmitir ve onlar ise ancak sahiplerini talep eder. Kendisine ait olmad-

halde bir insana isim vermek bir yalandr. sim konusu, en güç mese-

lelerden biridir, çünkü ad koymak ilahi bir itir. Dolaysyla isimlendiri-

lenin bu isimden bir paynn olmas gerekir. Belirli bir isimlendirilenin

halinde bu pay gizlenirken bakasnda gözükür. Bunu alglamak güçtür

ve iradenin tanm da buna göre yaplr.

Öyleyse irade salibi, ilahi, rabbani ve rahmanidir. ehvet duyan ise

özel olarak rabbani ve rahmanidir. Müslüman (el-müslim), ihsan ve

iman sahibi ise irade edendir. ehvet sahibi ise müslümandr (müslim)

.

Bu ise, mümin ve ihsan sahibinin yarsdr, çünkü o, maddeyle kark
iman ile beraber olduu gibi tebih ile snrl ihsan ile de beraberdir.

YÜZ ONUNCU BÖLÜM
Huu Makam Hakknda

Hu ne zaman gerçekleir dersen , deriz ki

Kalp kendisine sarkan gördüünde
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Bir ekilde ona tecelli eder ki

Onun nezdinde böyle bulunmamt

Tecelli makamnda izzet gösterirse

Hüküm sahibidir, hüküm altna girmez

Huu (korku), zillet ve küçüklük makamdr vc yaratklarn nitelik-

lerinden biridir. Ulûhiyete girmesi söz konusu deildir. Huu dünyada

övülen bir grup hakknda övülmü bir makam iken ahirette dince Hak-

kn diliyle knanm bir grup hakknda övülen bir niteliktir. Huu,

ahirette müminlerden izzetli ve kibirli zorbalara geçecek bir niteliktir.

Onlar, yeryüzünde büyüklük taslayanlardr -ki kastedilenler yeryüzünde

bozgunculuk yapanlardr. Müminler ise, namazlarnda huu sahibi er-

kek ve kadnlardr. 'Allah, onlara büyük mafiret ve sevap hazrlamtr .'345

Allah ahiretteki huu sahiplerini niteleyerek öyle buyurmutur: 'Zillet-

ten korkarlar, gizlice bakarlar ™*6 Baka bir ayette öyle der:
‘
Yüzler var-

dr, huu içindedir. Çalm, fakat bouna yorulmutur. Kzm bir atee

yaslanrlar. Kzgn bir kaynaktan sulanrlar. Onlar için kuru dikenden ba-

ka yemek yoktur ™47

Huu gerçekletii her yerde kalplere dönük ilahi tecelliden mey-

dana gelir. Müminde huu, tazim ve celalden meydana gelirken kâfirde

korkutmadan, ezmeden vc cezalandrmadan meydana gelir. Hz. Pey-

gamberce güne tutulmas sorulunca, ‘Allah bir eye tecelli ederse, o ey

Allah’a huu eder’ demiti. Hadisi Bezzar rivayet eder. Tecelli gerçekle-

tiinde huu da gerçekleir ve tecelli bilgiyi, bilgi de hayeti meydana

getirir. ‘Allah’tan âlim kullar korkar Hayet huuya, huu tasaddu’a

(parçalanma, titreme) yol açar. Tasaddu’ (parçalanma, titreme), doa-

nn huu nedeniyle edilginlemesi, organlardaki krklk, tutukluk, on-

larda duyulan çatrdamadr. Bunlarn hepsi, ilahi tecellide meydana ge-

len varidin eserini kabul eden doann tezahürüdür. eriat bunu Pey-

gambere ‘zil sesi’ eklinde vahiy geliinde ‘inilti’ diye ifade etmitir. Bu

ise, Hz. Peygamber’e gelen en iddedi vahiy tarzyd. Çünkü bilhassa

Kuran söz konusu olduunda, vahyin bedene inii bedene ar gelir.

Allah, ‘Kurar ile dalar yürütülse ya da yer parçalamayd 1349
der. Bazen

dadan meyletme özelliine sahip doay tutan bir güç meydana gelebi-

lir. Bu yeryüzündeki meyl’e benzer. Bazen yerden doal cisimlerin top-
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ra meydana gelir. ‘Ya da ölüler onunla konusayd.’ Ölüm, türlerin-

den biri de bilgisizliktir. Allah ‘Ölüyken hayat verdiimiz
3* 50 der. Kuran

bilgisiyle ölüye hayat verir, yeryüzü onunla katedilir, zorlama ve tehdit

ayetleri nedeniyle de dalar yürürdü.

‘Kuran
3351

kelimesinin (ayette) belirsiz gelmesi, iki eyi gösterir: Bi-

rincisi onun belli ayetlerini gösterir. Örnek olarak, ‘Ad ve Semud kavmi-

nin çl gibi bir çlk5352
ayetinin tilaveti duyulduunda, zorbann kor-

kuya kaplmasn verebiliriz. kincisi ise, burada kendisine dilce Kuran

ad verilen baka bir eyin bulunmasdr. ‘se (lev)’ edat bir imkânszl-

a balanm imkânszlk bildirir. Acaba o, imkâna dahil de meydana

gelir mi, yoksa bu bir varsaym ve takdirden mi ibarettir? Bize göre du-

rum öyledir: iki ya da daha fazla harften bileerek ‘kelam’ diye Allah’a

nispet edilen her ilahi söz, dil bakmndan Kuran’dr. Söz konusu ey,

Kuran’n iniiyle etkilenme özelliine sahip olan bir yere inerken etki

yapar. ndii yerde bu istidat yoksa, etki art deildir. nilen yerin isti-

dad, halinin kulluk ve ubudiyet olmasdr. Eseri ise, ubudiyet halinde

ubudet halinden daha yetkindir. Yer vahyi duyar ya da ilahi kelam, Hak

onun kula iken kendisine inerken, vahiy kendisine inerken üzerinde

bir etki ortaya çkmaz. Çünkü bu esnada o Haktr ve bu durumda on-

dan huu gider.

Bu husus, ziller, yoksunluk, huu, havf ve hayet gibi uluhiyete gi-

remeyen her nitelikte geçerli bir ilkedir. Çünkü bu hal sahibi, etkilenir.

Kerem, cömerdik, rahmet ve büyüklük gibi ilahi nitelie sahip olan

kimseye vahyin inii etki etmez. Çünkü o, Hakkn niteliidir. Dolay-

syla bu nitelik, izzet ve engelleme özelliine sahiptir. Bu da, her konu-

ya yaylan bir ilkedir. Bize de zevk yoluyla Kuran’dan nazil oldu ve ora-

dan Hz. Peygamber’e nasl indiini örendik. Böylece harflerinin ez-

berlenmesiyle ya da anlamlarn düünmekten bulamadmz eyleri

örendik. Bize iki halde nazil oldu. Kevni halde nazil olurken etki et-

mi, ilahi halde ise sadece özel bir haz eklinde etki etmi -ki bu kaç- •

nlmazdr- huu ise meydana getirmemitir. Bu nedenle, en mukaddes

ilahi mertebeye ‘sevinme’ -haz alma demektir- nispet edilir.

Allah buradaki ‘misil’ kelimesini insanlara verilen örnekler yapt.

'‘Bunlar vastasyla pek çok kimse saptrken pek çou hidayet bulur. Onlarla

saptanlar fasklardr.
,3S3 Fasklar, iki halin dnda kalan ve iki hükümle
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bezenmekten yoksun olan kimselerdir. Bu ise, yaratl sebeplerini ve

üstün olmalarn salayan nedeni bilmeyenlerin halidir. Ebu Yezid el-

Bestam, Kuran’ ‘iztizhar’ edinceye kadar ölmemiti. stizhar, Kuran’

zevk yoluyla kendine indirmektir. ‘Kim Kuran ezberlerse, nebilk iki

yannn arama inmitir.

3 Hz. Peygamber böyle buyurdu. te bu, Hz.

Peygamber’e iniiyle bize inii arasndaki farktr. Kuran Hz. Peygam-

ber'n kalbine inmitir. Bize ise, kendi perdemizin ardndan iner. Kuran

bizim için ‘zuhur’ halinde deil, ‘zahrda’ (srtmzda gizlenmi halde)

bulunur. Böylelikle nebiiiimiz, bizden gizlenmitir. Bununla beraber

biz, onun yeriyiz. Kim huu duyarsa, edilgenleir; itim bilirse, huu du-

yar.

YÜZ ONBRNC BÖLÜM
Huunun Terki

Kendisi nedeniyle tecelli eden nasl huu duyar ki?

Gözler O’a O'nun vastasyla bakar

Güçlerimiz onun güçleridir, kukusuz

Peygamber bana böyle buyurdu

' Kul ilahi bir nitelikte bulunup tecelli kendisine geldiinde ve bu ni-

telikle onu karladnda, tecelli haz, sevinç, mutluluk ve nee meydana

getirir, o ne korku ne de huu duyar. Böylelikle ortaya çkan sevinç,

mazharda -zuhur eden olmas bakmndan deil- zuhur edene nispet

edilir. Bu, kemal nedeniyle sevinmektir. Mazhardaki etkisi ise, mazhar

yönünden gerçekleir. Öyleyse kul, ayklk, zuhur, ispat ve beka esna-

snda Rabbiyle zatndan perdelenmitir. Bu hale sahip olmayann

huuyu terk etmesi knanm, bunu yapan kii koyulmutur.
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YÜZ ONKNC BÖLÜM
Nefse Muhalefet

Arzuna kar çk , çünkü bu övülen bir itir

Bil ki sadece sensin amaçlanan

Hepsi mutludur, onun gibi olmayandan baka

Kulan bana ver, sen tanksn

Sen azizsin, tat, niteliklerinin vebalini

Kyamet gününde canllar tanktr

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, nefse muhalefet kzl ölüm-

dür. Bu, nefse ar gelen bir haldir. Nefs, kendi kendine muhalif olan-

dr. Öyleyse muhalefet eden, edilenin ta kendisidir. Bu ise alacak i-

lerdendir. Kastettiim, burada bir meakkatin bulunmasdr. Muhalefet

edilen baka bir nefs olsayd, buradaki güçlüe almazd. Biz, Allah’a

hamdolstn, onun muhalefetinden söz ederken karta muhalif olur’

demedik. Bazen muhalefet, mukabil olmakszn da olabilir. Bu durum-

da muhalefetin varl ile yardm uzlatrm olduk. Bu konunun açk-

lanmas, bir sonraki bölümde gelecektir. Nefse muhalefetin yarar bü-

yüktür.

Bilmelisin ki, nefse üç yerde muhalefet edilir: Mubah, mekruh ve

haram. Nefs için belirli bir itaatte veya (Hakka) yaklatrn bir amelde

bir haz gerçekletiinde, burada gizli bir hastalk vardr ve kul baka bir

itaat veya yaklatrn amelle nefsine muhalefet etmelidir. Nefse bütün

itaat türleri eit gelirse, bu özel itaarie haz almasna imkân verilebilir.

Bundan baka bir amelde güçlük bulursa, o meakkadi amele yönelmek

zorunludur. Çünkü nefs böyle durumlarda insandan müsamaha görürse

bu alkanlk, haram, mekruh ve mubaha etki eder.

Muhalefet, nefse ar gelir. Bnun nedeni, asimin soylu ve merte-

besinin yükseldiidir. Çünkü âlemde ilahi vekâlet ona verilmitir. Bu

durumda nefs, kendi kendine öyle der. ‘in sahiplii ve mülkü elim-

dedir. Bilhassa Allah beni kendi suretine göre yaratt. Öyleyse bana

muhalefet etmek, Hakka muhalefettir.’ Buradan, nefse muhalefet, ‘kzl
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öliim’ saylmtr. Muhalefetle karlamann ar geldii nefs, ilahi ge-

nilikten perdeli olduu gibi yaratl gayesinden ve ilahi suretin -her

nefse deil- sadece kâmil nefse ait (bir ayrcalk) olduunun bilgisinden

perdelcnmitir. Söz konusu kâmil nefslere örnek olarak, peygamberle-

rin ve insanlardan kâmillerin nefslerini verebiliriz. Nefs kâmil olsayd,

muhalefet görmek, kendisine ‘kzl ölüm’ olmazd. Çünkü marifet haz-

z, ona ölümün bulunmad hayat kazandrr. O halde varlk ve fetih,

muhalefet edilmesi gerekli her hususta nefse muhalefete bitimitir. An-

la!

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amaçlarnda Nefse Hogörünün (Yardmn) Bilinmesi

Nejse yardm et, çünkü Hakkn nef(e)sidir o

Ve de niteliidir, nasl habersiz kalrsn?

Varlkta Hakka bak! O’nun ayn olduunu görürsün

Nefret eden, sevenden bakas deil

Bilirsen eer, ben O'ndan baka deilim

Öyleyse O uzak olandr, yakndr O

Beni O’nunla görürse, benden O’nu görürüm

Beni O'na çarrsa, icabet, eden O'âur

Nefse muhalefet, gerçekte ona yardmm ta kendisidir. Çünkü nefse

nefs vastasyla muhalefet edersin. Bu durumda, ondan ona geçersin ve

hiçbir zaman ondan ayrlmazsn.

Bilmelisin ki, nefsin iki tür amac vardr: Dorudan ve dolayl

amaç. Nefsin dorudan amac, menfaaderi kazanmak ve zarar kendin-

den uzaklatrmaktr. Dolayl amaç ise eriat yönünden kendisine ilien

eylerdir. Bazen dolayl amaç, kendi maksad yönünden gerçekleebilir-
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ken bazen de doaya uygunluk bakmndan gerçekleebilir. Bazen de

kemali talep etme bakmndan gerçekleir. Bunlarn hiç biri, sözünü et-

tiimiz (tasavvufi) yolda muteber deildir. Bu yolda muteber olan, e-

riat yönüdür. Çünkü eriat, bir takm erdemli fiiller saptamtr. Söz

konusu fiillerden yaplmas emredilenlerin yerine getirilmesi vc yapl-

mas yasaklanan eylerin braklmasyla insann mutlulua ulamas zo-

runlu olur ve Hakkn onu sevmesi gerçekleir, ‘Hak kulun duymas ve

görmesi olur.
5

âri, raz olduu veya yapldnda kzaca bütün hususlar nefs

için ayrntl olarak belirlemitir. Ayrca övgü ve kzmann bulunmad
hususlar da belirlemitir. Allah’n raz olduu eylerden biri, melekî il-

hamdr. Bu ilham, peygamberler hakknda melek ve Hak kaynakl il-

hamdr (ilahi ilham). lah ilham, genel olarak, (nebilere) tabi velîlerde

söz konusu deildir. Burada, helal veya haram klma hususunda hü-

kümlerden söz ediyoruz. Allah'n kzd eylerden biri, eytan kaynakl

ilhamdr, burada ate kaynakl (narî) olann kastetmiyorum, çünkü cin-

lerin bir ksm, salih insanlarn kalplerine iyilik aktarr. Bu insanlar ile

cinler arasnda büyük bir karm, iliki ve sevgi vardr. Öyleyse eytann

aktard ey, o anda nefse haz verir ve ona sevimli gelirken ayn za-

manda süslü görünür. in sonu ise acdr. Melein ilham, o esnada ac

gelirken, sonunda haz verir. Her iki hali de nefs bizatihi gerektirmez.

Akll insan, nefsren kendisine ilien hususlarda nefsine kar ho-

görü göstermemelidir. Söz kons olan, nefsin dolayl ya da dorudan

amacnn bulunduu hususlarda insana dayatt ilerdir. Mümin ve ârif

ise nefse hogörü gösterebilir. Mümin, nefse dorudan amaçlarnda

hogörü gösterir. Bu alan, bilhassa, yerine getirdii mubahlar ile nefsin

haz ald itaatlerdir. Hakkn duymas ve güçleri haline geldii ârif ise,

bütün amaçlarnda nefse hogörülüdür. Böyle biri, bütünüyle nurdur ve

‘nurda karanlk bulunmaz.’ Bu nedenle Hz. Peygamber bir duasnda,

‘Beni nur yap’ demitir. Nefse kötülük, aracn knanm ite -ki karanlk

demektir- kullandktan sonra nispet edilir. Bu balamda ahs, söz gelii

kendisine yasaklanm gybeti yapar. Bazen yasaklanm yalan söyler

veya yasak eye bakar. Fiil (nefse ait) araçlarda ortaya çkmadnda ise,

nefs knanmaz. Arife gelirsek, ilahi haberler Haklan ‘onun bütün güçle-

ri olduunu’ bildirmitir. Böylelikle kutsi hadiste araçlar zikredilmitir.

Bu nedenle ârif adna dndaki ve zahirindeki korunmutuk -ki muha-



252 Fütûhât- Mekkiyye

faza edilmek demektir- nedeniyle nefse hogörü göstermesini mubah

saydk.

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Haset ve Gpta

Kalbin hasedi devirmedir

Nefsin hevas, uzaklamadr

Haset hemcinste ortaya çkar

O, cömert hükümdardr

Ben kendim gibi olana haset ederim

Kavim bununla efendi oldu

Bizim bizden baka neyimiz var ki?

Kullar Hakka haset etti

nsanlar bilseydi ne söylediimi

nat meydana gelmezdi.

Haset, insan ve cinlerde yaratltan meydana gelen niteliktir. Ga-

zap, öfke, hrs, ihtiras, cimrilik ve korkaklk da böyledir. Yaratltan ge-

len bir eyin yok olmas mümkün deil iken onunla nitelenen timse

yok olabilir. Hak, bu iki niteliin yaratklardan silinmesinin mümkün

olmadn bildii için, kullar için onlara kullanm yeri belirledi. Bu ni-

telikler, âri’in vacip ya da mendup olmak üzere emrettii ekilde kul-

lanldklarnda övülen nitelikler haline gelir. Meru yolun dnda kulla-

nldklarnda ise, kötülenirler. Bunu örendikten sonra, artk inat ve tar-

tmaya gerek yok! Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah senin hrsm artr-

sn ve dönme!’ Baka bir hadiste ise ‘ki kii doymaz; dünyay talep

eden kimse ve bilgiyi talep eden kimse’ denildi.
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Dünyay talep kötü olabilecei gibi iyi de olabilir. Bilgiyi talep ise

her bakmdan iyidir. Ne var ki, bilinenler derece derecedir ve bir ksm
dierinden üstündür. Bunlar niyet farkllna göre deiir, çünkü me-

seleleri örenme arzusu, -konularn kendüeri yönünden deil- bilgi sa-

hibi yönünden deerlendirüir. Baz eyleri tecessüs yoluyla örenmek

arzusu knanmtr. Gerçekte her lci yönden saf olan bir ey yoktur.

Yoksa 'Haset ettiinde haset edenin errinden snrm,3S4
ayetiyle ‘ki kim-

seye haset edilir
5
hadisi nasl uzlatrlabiiirdi? Ya da Allah için öfkelen-

mek ile insann cahiliye böbürlenmesiyle kendi adna öfkelenmesi nasl

uzlatrlrd? Öyleyse nefsin üzerinde yaratld her nitelik, ne

mücahede ne de riyazet vastasyla yok edilebilir. Bunlarn sadece kulla-

nm yeri deitirilir. Böylelikle onlara verilen knama ya da övgü hü-

kümleriyle, (onlardan söz eden) dil deiir. Kul bunlar bereket (ve sa
yön) yoluyla alp dininde cimrileir ve iyilik yapmada haris olur ve Al-

lah için öfkelenirse övülür; sol yönden alp cahiliye hamasetiyle kzar,

cömert olmas gereken yerde cimrilik yaparsa -örnek olarak zekât ver-

mek ve bilgi öretmek gibi hususlar verebiliriz- hem Hak hem de halk

tarafndan knanr.

Bu konunun örenilmesinde insanlarn büyük rahat ve yarar var-

dr. Onlar ise bundan habersizdir.

Doksan sekizinci ksm sona erdi, onu ‘Gybet’ hakkndaki yüz on

beinci bölüm ile doksan dokuzuncu ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
DOKSAN DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ON BENC BÖLÜM
Knanan ve Övülen Ksmlaryla Gybetin Bilinmesi

Hak izzetinden inerse

Açlk ve merhamet menziline

Onu söyledii ekilde kabul et

Saygnlk bu sayede gerçekleir

Onu bir cahile aktarma

Yoksa piman olursun

Hakk gybet etmen

Söylemediiyle O’nu zikretmelidir

Ne kötü bir itir bu

Gerçek olsa yine de

Biri onu söylerse, ‘tamam der’

Allah sana duyurduu eyi anlamay nasp etsin, bilmelisin ki: Gy-

bet, duyduunda üzülecei ekilde üçüncü ahs hakknda konumaktr

ve müminlere haramdr. Halckn ise gybeti yaplamaz, çünkü O, ‘duyan

ve görendir.’ Gerçekte ve O’nu bilenlerin nezdinde i böyledir. Allah
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kendilerinden beenmedii eyleri kullarna açklamtr. ‘Bir ksm iman

eder, bir ksm kâfir olur.’
3*5 Öyleyse Hak da gybet etmez ve gybeti ya-

plmaz.

Gybet kendi aralarnda yükümlülere (mükellef) haramdr. Mümin

olmakszn, mürüvvet ve erdem sahibi insan, nefsin nezihlii ve erefiy-

le ondan uzak durur. Gybetten uzak durmak, köklerin asaletine kant-

tr. u var ki belirli yerler onun dndadr. Böyle yerlerde gybet, bir

farz ve Allah’a yaknlk vesilesidir. Müminlerden vera sahipleri de ona

yönelir ve açklamazlar.

Bunlardan biri hadisçilerin meru hükümleri rivayette aina olduk-

lar eletiri yöntemidir. Baz Allah bilginleri bize arkadana öyle dedi-

ini rivayet etmitir: ‘'Gel de Allah yolunda gybet edelim!’ Bu yerlerden

biri de evlilikte istiaredir. Çünkü görüüne bavurulan kiiye güven

duyulmaldr ve nasihat de vaciptir. Baka bir yer ise, (dorudan birisini

hedef almayan) genel gybettir. Bu ise, insann belirli bir ahs sapta-

makszn kendi zamanndaki insanlarn gybetini yapmasdr. Baka bir

yer ise eyhlerin terbiye hususunda müritleri hakknda gybetidir. Bu-

nun geçerli olabilmesi, kendisine ulatnda müridin bu gybette yara-

rnn bulunmas artna baldr. Böyle yerlerde gybet övülmü olsa bi-

le, birisini belirlememek, belirlemekten daha iyidir. Hz. Peygambcr

‘Fâsn gybeti yoktur’ der. Burada Hz. Peygamber bir olumsuzlama-

dan deil yasaktan söz etmitir. (Kukulu eylerden uzak duran) Vera

sahipleri, bu rivayeti bu anlamda yorumlamtr. Kapal konumak yön-

temi ise, daha uygun bir yöntemdir. Bu gibi yerlerin dnda gybet kö-

tülenmitir ve kendisinden uzak durmak zorunludur.

Gybetin övüldüü yerlerden biri de tanklarn eletirisidir. Bu du-

rum, kii hakknda tanklk yapan tanklarn yalan ahitlik yaptklarn

bildiinde gcçerlidir. Bu durumda insan, hakikate ve ehline yardm edip

yanl ve ehlini baarsz klmak zorundadr. Buradan, yolduun kötü-

lük olduu sonucu çkar. Çünkü yalanc tanklar, yoklua (ve yanla)

yönelmiler ve onu varla tercih etmi, var olmayan var olmayla nite-

lemilerdir; Allah ise bu davran .Peygamberinin diliyle büyük günah-

lardan saymtr. Çünkü yalanc tanklarn sözleri sadece yokluu göste-

rebilir. Her eye ramen Allah yolunun ehli olan kii, imkân bulursa

açklama deil, ima yolunu seçmelidir. Böylece ne demek istedii anla-
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lr. Bunda dini bir yarar bulunduunu bildiinde, bunu yapmaldr ve

böyle bir davran vcrindedir. Böylece maksat gerçekleir. Böylelikle

sözde herhangi bir taknlk ortaya çkmakszn, dil üzerine düen göre-

vi yerine getirmi olur. Bütün bunlar, gybeti yaplan kii ‘mümin’ diye

isimlendirildiinde geçeri idir. Bu ahs, Hakkn ‘duymas, görmesi ve

dili olduu’ makamda bulunuyorsa, onun hali müminin halinden ba-

kadr. Bununla beraber, o da iman ehlidir.

Bilmelisin ki Allah yaratt her hastalk için bir ilaç yaratmtr.

laçlar iki türlüdür: Birincisi genelin ilacdr. Bu, herkesin güç yetirebil-

dii ilaçtr. Dieri ise, hükümdar ilacdr ki, ona sadece hükümdarlar ve

zenginler güç yetirebilir. Bunun nedeni, az bulunmas ve pahalldr.

Dolaysyla ona ancak mal ve yetki sahibi kimseler güç yetirebilir. Dok-

torlar ilaçlar böyle taksim ederek bu konuda doruya ulamlardr.

Zengin, yoksul, köle, hükümdar; herkesin kudreti altnda bulunan ve

bütün günah ve masiyetlcre kar yararl genel ilaç, tövbe ve ardarna

göre hasm raz etmektir. Bu ise tövbe edenin imkân ve âri’nin belir-

ledii ölçüdedir. Bunun art ise söz konusu ilacm hasm raz etmeyi ge-

rektiren ilaç türü olmasdr. Bu artn zorunlu olmad ilaçta kul tövbe

eder, hasrm raz etmez. Çünkü hasmn raz etmeye kalkarsa, tövbe

ettii eyden daha büyük bir harama düebilir. Öyleyse insan bundan

gafil kalmamaldr.

Bu balamda ‘hükümdar ilacna’ gelirsek, onu Allah ehlinin efendi-

leri olan arifler kullanabilir. Onlar, Haklan duyma ve görmeleri olduu

kimselerdir. Bu durum, ayette ‘Kimse kimsenin gybetim yapmasn ifa-

desinin ardndan gelen
‘

Herhangi biriniz ölü kardeinizin etim yemeyi se-

ver mi?,Ky ifadesidir. Bu, genel bir ifadedir. Ardndan ‘

Allah’tan sak-

nn’* 5* denilmitir. te ilaç budur. Bu yönüyle takvann anlam, Allah’

kendinizle gybetin de bir parças olduu kötü davranlar arasnda ‘kal-

kan’ edinin demektir. Allah’ kalkan edindiinizde, bu kalkan o fiillerin

oklarn engeller. Kalkan, oklarn geçemeyecei kadar güçlüdür. Kalkan

ile kendini koruyan kii, onun himayesi aluna girer. Kul kendisiyle (ve

ahlâkyla) bezenmedii sürece, Hak kul için kalkan olmaz. Bu ‘giyinme’

ise, kalkan kullanan kimsenin oklardan ve benzeri eylerden konma hil-

mesine benzer. Giyinmenin sonucu ise, kulun ait olduklar ilerde ken-

dilerini kullanrken Hakkn onun ‘duymas, dili, bütün güç ve organlar’

olmasdr. Sonuçta kul, büsbütün nur haline gelir.
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Allah yüce kitabnda hükümdarlara özgü bu ‘hükümdar ilac’na

dikkat çekmitir. Bu yerlere örnek olarak ‘Ona fücurunu -gybet de bir

fücurdur- ve takvasn ilham etmitir’
35*

ayetini verebiliriz. Yani günaha

kar kalkan edinecei eyi insana ilham etmitir. Allah fücuru (günah

ve taknlk), nefsin bir nitelii yapmam, onu kendisine ilham edenin

fiili saymtr. Bu görüü ‘Kötü ameli kendisine süslenip onu iyi gören kim-

se'
,m ayeti destelder. Böylece Allah süslemeyi kula ait saymam, ‘Amel-

lerini onlara süsledik’, baka bir ayette ise ‘eytan onlara amellerini süs-

lemi ve yoldan çkartmtr>3M buyurmutur.

Allah (amellerin güzel gösterilmesi anlamnda) ‘süsleme’ fiilini

kendisine izafe ederken ‘Onlar kördür Ahirete inanmayanlarn yaptklarm

kendilerine süslü göstermiizdir de onlar ilerisini göremezler, kalplen kö-

relmitir
’Ul2

yani hayrete dümülerdir diye buyurdu. Hayret, büyüklerin

niteliidir. Bu gibi yerlerde ‘hayret’ ise, yaratlndaki emrin süsleyene

ve ilham edene ait olmasyla ilgilidir. Onda varanlan -ki ilham edilen ve

süslenen eydir- kendisinden saknlmas emredilen eydir. O ise ilham

edilen ve bilfiil ortaya çkmazdan önce süslenen eyle nitelenmektir.

Öyleyse bu, knanm, fakat dta kendisiyle gözülüinceye kadar ceza-

landrlmam bir eydir. AlLah bu bölümün baz hususlarnda ‘O eyta-

nn amelinden bir pisliktir buyurur. eytan, (sözlük anlamyla) rahmet-

ten uzak olan demektir.
‘Ondan saknn .’3M Yani rahmete yakn olan

isimle birlikte olunuz! Allah’n isimlerinden birisi ise el-Ba‘îd (uzak)

ismidir. Öyleyse Allah’n emrettii ekilde Hakla bir kalkan ve snma
arac olarak benimseyen kimseye eya zarar vermez. Allah’n bu ilaçlar

kullanmaya dikkat çekmesinin nedeni, kendisine sorulduunda kulun

mazeret beyan etmesini salamaktr. Mümin ise, kalkann ardnda ‘gö-

rünmeyendir (gayb)’, Öyleyse o, bir koru içindedir ve Haklan korusu-

nun dna çkmaz. Gybeti yaplmayan fask (ki dar çkan demektir)

ise, kalkann ardnda gizlenmi deil, aksine korunun dndadr. Çünkü

fâsklk (sözlük anlamyla) ‘çkmak’ demektir. Hz. Peygamber, ‘Fâskta

gybet yoktur’ buyurur.

(Kalkann ardnda) ‘Gayb’ olmay hak etmiken herhangi bir ekil-

de görünen kimse, hata eünitir. Bu nedenle Kuran ‘gybet’ fiilini bize

izafe ederek ‘Birbirinizin gybetini yapmayn buyurur, Böylelikle hepi-

mizi bölünebilir bir yap-saymtr. Çünkü parça ve tafsilleme, bütüne

gelebilir. Öyleyse biz, -çksak da girsek de- kendimizden kendimize gi-
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rcriz ve çkarz. Allah, burada ii bize balad, çünkü ‘kendini öldürene

cennet haramdr. 5 Cennet ‘örten’ demektir. Bir ey kendinden örtün-

mez. Görünmeyeni (gaib) zikreden kimse onu görünen (ehadet) hali-

ne getirmi ve bulunduu yere yabanclatrmtr (gurbet). Garibin

ölümü ise ehadettir.

Öyleyse gybet yapan kii, gybetten holanmasa bile, gybetini yap-

t insana bir iyilik yapmaktadr. Bu nedenle gybette onun bir yarar

vardr. Bu durumda gybeti yaplan insan naho ilac içene benzer. ‘Umu-

lur ki bir eyi kerih görürsünüz de o sizin için daha hayrl olur.’*
60 Gybet ya-

plan k iradesinin dnda bir iyilik yapmsa, o, Allah'n baka birine

ulaacak hayra vesile yapt kimselerdendir. Bu durumdaki insann ödü-

lü, iradesinin dnda gybeti yaplana iyilik yapmas nasip edilene verilen

ödüldür. (Her ne kadar bu iyilik gybet yapan tarafndan amaçlanmam

olsa bile) Fakat bu iyilik, onu gybet yapana vc onun hakknda ‘günah
5

diye isimlendiren (Hak) tarafndan amaçlanmtr. Gybet nedeniyle zul-

me urayan insan kardeinin vesilesiyle kendine ulaan hayr gördüünde

Allah kyamet günü kullarnn arasn bulur. Bu nedenle gybeti yaplan

insan yapana teekkür eder ve her ikisi birlikte mudu olur.

Güvenilir bir rivayette Allah öyle der: ‘Allah’tan saknn, barn!

Çünkü Allah kyamet günü kullarnn arasn bulacaktr.’ Öyleyse gybet

knanm bir davran olsa bile, bu yönden gybeti yaplan hakknda

övülmütür. Binaenaleyh gybet fiili dc iyilikte sonlanr. Çünkü kalkan

ve ikisinin arasnda engel olan siper, Hakür. Halt, ‘varlk
5 olduu gibi

gyber de ‘varlktr’ (vardr), yokluk deildir. Böylelikle iki mevcut ara-

snda iliki gerçeklemi, zayf giiçlüye katlmtr. Bunu bilmelisin! ‘Al-

lah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

YÜZ ON ALTINCI BÖLÜM
Kanaat ve Srlar Hakknda

Kanaat senin girdiin bir kap

Kendisine hizmet ettiin için umutlanan kii olursan
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Günlerin sana doadan verdii nimetle kanaatkar ol

Fakat bütün yaratklarn mal senin elinde bile olsa

Onlarn verdii nimetle kanaatkar olma

Herkes nimetten sadece kendi lokmasn yer

Bize göre kanaat, fazlasn talep etmeksizin, elde bulunan ile ye-

tinmek demek deildir. Hz. Eyüb saygn bir peygamberdi ve hakknda
L0 ne güzel kuldur (Eyüb!)™7

denilerek sabr övülmütü. Bununla beraber

o, çektii acnn kaldrlmas için dua etmi ve Allah da acsn kaldr-

mt. Allah böyle bir peygamber olan Eyüb’e altndan bir çekirge sürü-

sü gönderdiinde, elbisesiyle onlar toplamaya balam. Allah Tcala ise

‘Ben seni bundan müstani etmedim mi?’ deyince Eyüb ‘Rabbim! Be
senin verdiin iyilikten müstani kalamam’ demiti. Eyüb’ün böyle

yapmasnn nedeni bulunduu halinin gerei bile olsa, bu, bizim kastet-

tiimiz eydir. Bu davrannda kendisine uyulsa bile, Eyüb, yapmann

yapmamaktan Allah’a daha yaklatrc olmas nedeniyle böyle davran-

mt. Eyüb, Allah’n hidayet verdii ve Peygamberine de onlara uyma-

y emrettii kimselerden birisiydi. Bize ise ‘Sizin için Allah'n peygambe-

rinde giizel örnek vardr™ buyurdu.

Bize göre, kanaat dildeki anlamyla alnmaldr. Bu ise, istemek

demektir. (Kanaat kelimesinin faili olan) Kani, isteyen demektir. stek

ise, bakasndan deil, Allah’tan yaplr. Dilde ‘kanaa-yaknau, kanuen’,

‘istedi’ anlamnda kullanlr. steyen dilediini Allah’a yükseltendir. Bu

ise, kyamet günü Allah’n zalimler hakknda söyleyecei cBalar

nuknidir,M
"
ayetidir. Baka bir ifadeyle onlar balarn Allah’a kaldrr ve

günahlarna karlk balanma talep ederler. ki tanm bir hususta bir

araya gelmitir: Bu da Allah’tan dilekte bulunanlarn isteklerinde

O’nunla kani olduklar (O’ndan istedikleri ve bakasna yönelmedikleri)

ve sadece O’na yöneldikleridir. Onlar, bakasna yönelmemitir, ite bu,

kanaatin tanm hakknda büyüklerin mevcut ile -ki Allah’tr- yetinerek

fazlay istemekten geri durmak eklindeki tanmlardr, fazlas ise iste-

yenin Allah’tan bakasndan istemesidir.

Yaratklar, Allah’n yoksullardr. Baka bir ifadeyle onlar, Allah’a

muhtaçtr. Alllah’tan bakasndan isteyen kimse, kanaatkar deildir vc

öyle birinin baarsz vc mahrum olmasndan korkulur. Çünlui isleyen
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kii, istedii kimseye eilir. Allah ise
‘

Zalimlere eilmeyiniz, yoksa ate si-

ze temas eder, sizin Allah’tan haka dostunuz yoktur, sonra yardm alamaz-

snz5370
buyurur. Hemcinsine yönelen kimse bir ‘zalime’ yönelmi de-

mektir. Çünkü Allah insan hakknda ‘zalimdir*37
' buyurdu, çünkü o

‘emaneti üstlenmitir.’ nsanlardan her biri ise, emaneti üstlenmitir.

Öyleyse Allah’tan bakasna eilme ve isteinde Allah ile yetin ki Al-

lah’n izniyle mudu olasn!

Üirsiyet ve vuslat ehli ariflere göre kanaatin alt yüz elli iki derecesi

vardr. Fdcp ve vakfe ehli ariflere göre dereceler, iki yüz elli yedidir.

Ünsiyet ve vuslat ehli Melamilerdeld dereceleri ise alt yüz yirmi birdir.

Edep ve vakfe ehli melamilerdeki dereceleri ise iki yüz yirmi alt dere-

cedir.

Kanaat bir iddia içerir ve iki nispeti vardr: Birisi ceberut, dieri

melekût âlemine dönüktür. Mülk âlemine dönük görünen bir nispeti

yoktur, ancak bâtnî bir nispeti vardr ki bu da kanaati ortaya çkartr.

Kanaat hakknda bu kadar açklama ycterlidir, baarya erdiren Al-

lah'tr.

YÜZ ON YEDNC BÖLÜM
-Yetinmek Yerine- Fazlalk Hakkndaki Aç Gözlülük

ve Hrs Makam

Sakn O’nut dndaki bir eyle yetinmeyesin!

Ve tamahkâr ol, çünkü sen tamahkârlk üzere yaratldn

Yüceyi talep ederken hrsl ol ki, ona ulaasn

Ondan gafil olan kii uyank ile bir deildir

Kukusuz helal kendisine güvendiin eydir

Haram mal ise kukulu gibi deildir
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Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, insan, insan olmak bakmn-

dan bu iki nitelikte yaratlmtr. nsann üzerinde yaratld bir niteli-

in ondan kalknas ise mümkün deildir. Öyleyse o, bir makamdr, hal

deildir! Çünkü sabittir. Bu gibi bir nitelik, eriat ve akla göre knanm
bir eye ilitiinde söz konusu ey yönünden knanr. O ey dine ve alda

göre övüldüünde, hrs da ilieni yönünden övülür. Allah öyle buyu-

rur: ‘Onlar dünyaya kar en hrsl insanlar olarak bulursun .

,,7î Hz. Pey-

gamber de ‘Allah senin hrsn artrsn!’ der. Önceki ayet,
‘onlar bulur-

sun
’173 ayetindeki zamir olmasayd, hem övgü hem knama eklinde yo-

rumlanabilir. Çünkü zamir knanan toplulua döner. Hal karinesi, hr-

sn burada knamayla ilgili olduunu gösterir. Çünkü ayet, söz konusu

insanlarn ahiret hayatnn -dier insanlara deil- sadece kendilerine ait

olduu hakkndaki iddialarn yalanlamaktadr. Burada ‘hrs
5 onlarn ya-

lanlarn gösteren bir ey olarak alnrsa, hrs onlar hakknda övülen bir

nitelik olur. Çünkü o, yalan söylediklerine dair Haktan gelen bir kant-

tr. Hrs onlar için Hak yönünden Allah’a ait bir kanttr ve ‘Yetkin delil

Allah’a aittir
,m Knanm hrs ise, her bakmdan onlara delil olmas ba-

kmndan deil, üzerinde bulunduklar durum bakmndan knanmtr.

Ayette hrs geçici olanla vc doruyu yalanlamakla ilgilidir vc bu nedenle

knanmtr. Zikrettiimiz hadisteki hrs ise övülmütür. Bu, farz bir

ibadeti yerine getirmeyle ilgilidir.

Aç gözlülük ve hrs, âlim, varis ve mükemmel insann iki nitelii-

dir. Söz konusu kii, ümmetin yöneticisidir. Dolaysyla o, insanlarn

iyiliklerinin hangi eyde bulunduuna bakar. Allah peygamberini över-

ken
‘

onlara kar haristir’™ diyerek peygamberini ümmetinin mutlu ol-

masn salayan eylere kar haris olmakla nitelemitir. Söz gelii Hz.

Peygamber amcas Ebu Talib’in müslüman olmas için haris vc istekliy-

di ki en sonunda ona ‘Ban kelime-i ehadeti kulaklarma söyle ki, lehin-

de tanklk edeyim’ demiti. Çünkü Hz, Peygamber tanklnn makbul

ve sözünün dinleneceini biliyordu. Allah’n kullarnn içinde ‘Allah ve-

kili’ olan câmil insan, zamannda zikredilen vekilleri tanr. Bu nedenle

söz konusu kimselerin geliini örenmesini salayan durumdan hare-

kede onlar adna hazrlk yapar (söz gelii bir ey biriktirir). Bilgisiz ise

onun kendi adna çaltn zanneder. Halbuki gerçek öyle deil, belirt-

tiimiz gibidir. Çünkü Peygamber, ümmetiyle dier ümmetlere kar

gururlanr ve bu nedenle müminlerin saysnn çok olmasn talep eder.
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Fakat (arifteki) bu tamahkârln iki art olmaldr: Birincisi örenme,

kincisi (arifin durumunda zikredilen) ilahi emirdir ki, büyük art bu-

dur. Örenme ise, art kouldu durumlarda zayf arttr. Çünkü o,

bakas adna (mal) sakladn iddia ederken ardndan saklad eyden

kendi adna yararlanan kimseye art koulur. Ona öyle denilir: ‘Allah

sana sakladn bu maln sahibini bildirdi mi? Yoksa biriktirdiin malla-

rn bu insanlara senin elinle mi ulaacan örendin?’ ‘Evet’ derse, ka-

bul edilir. ‘Hayr’ derse, o zaman ‘senin hrsn doru bir ilkeye dayan-

myor, dolaysyla ona bozukluk girmi’ denilir.

Bu kii öyle diyebilir: Bir grup ‘Kendisi hakknda tevekkül sahibi

olan kimsenin bakas hakkdaki tevekkülü de sahihtir.
5 Bu dorudur.

Fakat bu durum, söz konusu kiinin kazanma, biriktirme ve tevekkülü

olmayan ‘dünya çocuklar’ ile didimede hrsl olmasyla çeliir. Tevek-

kül, bâtnî bir itir ve Allah’a itimat etmek demektir. Mal biriktiren kii

ise, biriktirdiine itimat eder. Bu ise tevekkülle çeliir. Ona itimat et-

mezse -tevekkülle çelimese bile- zahirî soyudanma ve sebepleri amayla

çeliir. Bu ise mükemmel insanlarn hali deildir. Böyle bir hal, sadece

(tasavvufa katlanlar anlamndaki) siliklerin halidir. Böylece elde ettik-

leri ey, bir söz ve zevk haline gelir. Zevk ise, (halin yerleik hale gel-

mesi anlamndaki) temkinde daha tamdr. Çünkü zevk, nefsin doal

olarak kendisine yöneldii sebebin yokluundaki sknty ortadan kal-

drr. Bu konu, daha sonra Allah’n izniyle, tevekkül makamnda ayrn-

tl olarak ortaya konulacaktr.

Hrs ve tamah, ister edep ister vakfe ister ünsiyet ve vakfe ehli ol-

sun, ariflerde bir takm derecelere sahiptir. Bunlarn says sekiz yüz

altm betir. Ünsiyet, edep ve vakfe ehli melamilerde ise sekiz yüz üç

derecesi vardr. Arifler sr ehli ise, derecelerin says bin be yüz otuz

betir. Nur ehli olanlarn dereceleri ise sekiz yüz altm betir. Mclami-

ler sr ehli ise, onlardaki dereceler bin dört yüz yetmi üçtür. Nur ehli

melamilcrin dereceleri ise sekiz yüz üçtür.

Tamahkârlk ilahi bir niteliktir. Çünkü Allah ‘Dilediimiz kimse

için dilediimizi öne alrz’ der. Hrs da ilahi, bir niteliktir. Hrs, müna-

kaa eden lci kii hakknda Allah’n meleklerine söyledii ‘barana ka-

dar onlarn durumuna balcnz’ sözünün gereidir. Meleklerin mümin-

lere dua ve balanmalarn isteme görevine tahsis edilmeleri de (Hak-
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kn kullarna dönük) hrsnn sonucudur. Bununla beraber, bu lafz Al-

lah’a verilmemitir. Çünkü böyle sözler iki ksma ayrlr; Birincisi isim-

leriyle ilahi mertebeye verilebilen lafzlardr. Dieri ise, eserleri Al-

lah’tan ortaya çkt halde o türden bir ismin kendisine verilmedii

sözlerdir. Bir ksm, kendisinden bir fiilin Allah’a nispet edildii, fakat

(fiilden türetilmi) bir ismin kendisine verilmedii sözlerdir. Bir ksm
ise, kendisinden türetilmi bir ismi -içerme yoluyla- bir grup hakknda

kendisine ad olarak vermitir.. Fiili Allah’a nispet edilip de ismi verilme-

yenlere örnek olarak
:

Allah onlarla alay eder’*
76

,
‘Allah onlar alaya alr

7377

gibi ayetleri verebiliriz. Fiili kendisine nispet edilip de içerme yoluyla

bir grup hakknda ismini kendisine verdii durumlara ‘

Allah tuzak kur-

du, O, tuzak kuranlarn en hayrlsdr”'’1 ayetini örnek verebiliriz. Kendi-

sine isim vermeye örnek olarak da ‘O onlar aldatandr”79
ayetini verebi-

liriz. Eserleri kendinden var olsa bile fiil ya da ismin kendisine verilme-

dii sözlere örnek olarak
‘
Dilediimizi öne alrz

’

m ayetini verebiliriz.

YÜZ ON SEKZNC BÖLÜM
Tevekkül Makam

Kullarn Rabbini vekil edinen var ya

Tutmutur yolu, en salamm!

Bir konuda Rabbine tevekkül eden kii

îlah’in kuludur, tenzileyakndr

Ey lehinde olan eyi bilmeyen talip!

Hak’tan bakasn vekil edinme sakt

Tevekkül, âlemde konulmu olan ve nefslerin kendilerine eilme

özelliine sahip olduu sebeplerin yoksunluundan sknt duymadan

kalbin Allah’a itimat etmesi demektir. Böyle bir durumda sknt duyar-

sa, tevekkül sahibi deildir. Tevekkül müminlerin özelliklerinden iken
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müminlerden bilgili olanlarda nasl olmas gerektiini zannedersin?

Âlimin tevekkülü onun mümin olmasndan kaymaklanrsa -ki Allah onu

böyle snrlamtr- bo vere snrlam olmaz. Tevekkül âlimlerin özel-

liklerinden olsayd ve onu teorik bilgi salasayd, Allah onu ‘iman’ ile

snrlamazd. Dolaysyla tevekküle -hangi eriat ile olursa olsun- mü-

minden bakas ortak olamaz. Bunun nedeni udur: Allah’n zorunlu

kldndan baka akla göre bir ey Allah’a zorunlu klnamaz. Kul da

Allah’n kendisine zorunlu yapt nitelii -bilgiyle deil- iman ederek

kabul eder. Çünkü c
Allah dilediini yapandr™' Allah kefil olup yapp

gerçekleebilecek iki mümkünden birisini yapabileceini bildirdiine

göre, kesin olarak Allah’a itimat ettik ve O’nu doruladk. Çünkü teorik

bilgi ve kantla onun doruluunu biliriz. Öyleyse sebeplerin yoksunlu-

unda dinginliimiz ve sknt çekmeyiimizin nedeni, Allah’n onu

tazmin edebileceine inanmamzdr. Bilgiyle kalsaydk, sknt çekerdik.

Öyleyse âlm dingin ise, bu durum onun mümin olmasndan; mümin

olmas ise, tazmin edenin doruluunu bilmesinden kaynaklanr.

Vekâleti kimin hak ettiini de saptamalyz: Allah m, âlem mi,

yoksa âlem ve Allah’n ondan birer pay m vardr? Bilmelisin d vekâlet,

hakknda vekil kabul edilen eyde geçerlidir. Vekâlete konu olan o ey,

bakasna deil, vekâlet verene aittir. Böylecc insan, kendisinin snrsz

tasarruf edebildii hususlarda tasarruf edebilsin diye vekil edinir. nsa-

nn dndaki bütün eyann insandan dolay yaratldn düünen kim-

se, her eyde insann özü gerei talep ettii ve sahip olduu bir yarar-

nn bulunduunu kabul eder. nsan kendi yararlarm ki yararlar mut-

luluunun bulunduu eylerdir- bilemedii için bu hususta kötü dav-

ranmasndan korkulur. Allah'n Hz. Musa’ya vahvettii bir ey uydu:

‘Âdemolu! Eyay senin için, seni kendim için yarattm. ’ Bu nedenle

insan öyle der: ‘Allah eyay benim için yarattysa, yaratt her ey ba-

na uygun olmaldr. Ben ise kullandmda kurtulu ve muduluumun
gerçekleecei yarar bilmem. Dolaysyla Allah bana uygun olan en iyi

bilendir. Eyay yaratan Allah olduu gibi onlarda tasarruf ermek de

kendisine yakr. Benim aldm -ilahi bir emir kendisine bitimese bile-

bunu kabul etmeyi gerektirir. Bir de ilahi emir varsa, i nasldr?’ Allah

öyle der:
‘O’ndan baka ilah yoktur, O’nu vekil edin.™2 Bu ayette Allah

vekâletin sadece lah'a braklabileceine dikkat çekmitir. Çünkü Allah

kullarnn yararn bilir. Çünkü O ‘

Dikkat ediniz! Yaratan bilmez mi? O,
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latif ve kabirdir
>m ayetinde belirttii gibi eyay yaratandr. Böylelikle

mümin-âlim, Allah’ vekil edinir, ilerini O’na teslim eder, ilerinin yö-

neticiliini O’nun eline verir ki, gerçekte de iler Allah’n dindedir.

Mümin, varlktaki durma bir ey eklemez! Allah da onu bu konu-

da över. Bu durum mülke herhangi bir ekilde etki etmez. te bu cö-

mertliin zirvesidir ve bu, müessir olmakszn eserle övmek demektir.

Hatta hepsi O’ndan ve O’nadr. te bu, konuya bakan birinci kiinin

paydr.

kinci deerlendirme sahibi ise öyle der: ‘Allah eyay eyadan do-

lay deil, her mümkünün kendisine yaraan namaz ve tespih ile O’nun

hamdini övmek üzere yaratt. Böylece Allah’n büyüklüü, bütün var-

lklara, mümkün cinslere ve onlarn ahslarna ve türlerine yaylr. Allah

öyle der:
*
Hepsi namaz ve tespihini örendi.’™4 Baka bir ayette ise ‘Her

ey Onun övgüsünü • tespih eder
5385

,
denilir. Her ey Allah’n mülküdür.

Hal böyleyken, Allah kendi suretine göre bizi yaratm, kendisini eyaya

görünmemek özelliiyle nitelemi, eya ile eyann O’nu alglamas ara-

snda perdeler çekmitir. Allah eyay idrak ederken eya O’nu idrak

edemez, çünkü eya O’nu bilemez. Bunun üzerine Alial insan halife

yaratt ki o vekildir. Bu balamda ‘Sizi halife yapt eylerden irifak edi-

niz buyurur. Ardndan vekâlette bizim için aamayacamz durumlar

belirlemitir. Öyleyse bizim vekil olmamz, bizim Allah’ vekil edinme-

mizde olduu gibi, artsz bir vekillik deildir. O halde Allah bizim için

bir takm snrlar belirlemitir ki, onlar aarsak Allah’n snrlarn am
oluruz.

‘Kim Allah’n snrlarn aarsa, hiç kukusuz, kendine zulmetmi

demektir m?

Bütün Kuran, birinci yaklama göre gelmitir, çünkü Kuran’da Al-

lah sadece
4

Tevekkül ediniz
3
***, ‘Tevekkül edenleri Allah sever”™ gibi aycücr

zikretti. Böylelikle Kuran, birinci bak üstün tuttu. Bu ise, eyada de-

il, bizim yararlarmzda vekil edinmemizdir. Böylelikle iki bak uzla-

r: Söz konusu durum, kendisine tanklk ettiimiz üçüncü bir yakla-

mdr ve yolumuzdan herhangi birine ait olduunu görmediimiz bir

yaklamdr: Buna 'göre Allah eyay -bizim için deil- kendisi için ya-

ratt ve ‘Her eye yaratln verdi.’
390 Yaratlmzn bir yönü de, dünya

ve ahirette yararmz bulunan eye muhtaçlktr. Biz, maslahata giden

bir yol bilmeyiz, çünkü Allah eyay bizim için yaratmad. Bu nedenle
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eyada bizim yararmz olduunu gördüü eyleri bize amade klmas

için Allah’ vekil edindik. Allah’n bize yararmz bulunan eyleri amade

klmas, bize bir lütfi iken O’nu vekil edinmemiz ise O’nun emrine

balanmamzdr. Böylelikle O’na tevekkül ederken, memur knliar ve

emrine uyanlar haline geliriz. Bununla da O’nun iyiliini umarz. Böy-

lece -eyann kendisinde deil- yarar ve maslahat belirlemede (Allah’)

vekil edinmek gerçekleir. Bu bak ise -latiflii nedeniyle- herkesçe far-

kna varlmayan ince bir berzah; önceki iki bak birletiren ve iki

hükmü sabit klan eydir. Bu makam sahibi bu konuda konumu olsa

bile, onlardan her biri ikisini birletirmckszin, iki uçtan birine yönel-

mitir.

Bu makamla nitelenen adamlarn bir ksm, bu makamda Allah’n

önünde ‘ykaycnn elindeki ölü’ gibidir. Ykayc onu diledii ekilde

hareket ettirir ve o hiçbir ekilde ona kar koyamaz. Bir ksmnn hali

ise efendinin malnda kölenin durumuna benzer. Bir ksmnn tevek-

küldeki hali ise baba malnda olun durumuna benzer. Bir ksmnn hali

ise -vekili kendisi belirlese de belirlemese de- vekil yapann karsnda

vekil gibidir.

Muhakkiklerin ve bizim benimsediimiz görü udur: Tevekkül,

insanda tam ve kaytsz olarak gerçekleemez, çünkü doasndan kay-

naklanan yoksunluk, özü gerei insanda hükümrandr. nsan doal ve

melekûtî bir durumdan bileiktir. Hak insann böyle olduunu bilip

ona tevekkülü emrederken, bununla nitelenebilecek ekilde kendisine

emretmitir. Allah kendisini ulûhiyeti hakknda ‘kskançlk’ özelliiyle

niteleyerek (ardndan) kendisini yaratklarn (kendisine muhtaç olduu)

‘her ey3

yerine koymutur. Çünkü her durumda ve halde, muhtaç olu-

nan Allah’tr. Allah öyle der: ‘Ey insanlar!’*
91 Burada mümini ya da ba-

kasn ayrt etmemitir. ‘Siz Allah'a muhtaçsnz. Allah zengin ve övülen-

dir.
,m Muhtaç olduunuz eya, bize aittir ve bizimdir, sizin deildir.

Dolaysyla sadece bizden istenilir. Öyleyse insanlar eyaya deil bize

muhtaçtr, çünkü eya, bizden bamsz deildir.

Tevekkülün kendisiyle nitelenebilecek ve bu sayede ‘tevekkül’ diye

isimlendirilebilecek bir takm halleri vardr. Allah yolunun ehlinden bi-

risinin bu meselede bize iaret ettiimiz hususa deinen öyle bir sözü

ulamtr: ‘Öldük, ama yine de tevekkül kokusu duymadk.’ Çünkü o,
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içinde bulunduu muhtaçlk nedeniyle tevekkülün her eye yaylmasn

istiyordu. Tevekkül, mecazen parçalanabilir bir makamdr. Biz hakikat

ehliyiz: ddia sahibinin söyledii gibi tevekkül bir yönden gerçekleebil

-

eydi, bütün yönlerde de gerçeklemi olurdu.

Tevekkülde iddia vardr ve sahibi yükümlüdür. Tevekkül kef özel-

liine sahiptir. Tevekkülün ariflerdeki derecelerinin says, dört yüz

yetmi yedi, Melamilerdeki dereceleri dört yüz elli altdr. Onun bütün

âlemlere dönük nispetleri vardr. Bunlar mülk, melekût ve ceberut

âlemleridir.

YÜZ ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Tevekkülü Terk

Sen sahibi olduun eyde vekilsin

Hak ile zarar ve yarar gerçeklemez

Tevekkülün terkini herkes bilemez

Sadece vekil bilebilir onu, e ruh vardr ne de beden

Tevekkül nasl olacak ki? Varlklar

Tevekkül edilenin kendisidir: Ne varlk var ne eser!

Tevekkül, dince tanmlanmtr ve onun dince tanmlanan ksmna

ulalabilir. Gerçek tevekkül, varlk halinde kimse adna gerçeklemeye-

cek bir itir. Öyleyse bu anlamyla tevekkül, madum (yok olan) iken

yok olana ait bir itir. Madunum nitelenebilecei bir makam yoktur.

Gerçekte ise var olanda sadece tevekkül gerçekleir. Sonra öyle deriz:

Madum (var olmayan), var olana kadar tevekkülle nitelenmitir. Var

olduunda ise, tevekkül ondan çkar. ‘Tevekkülün terki’ denilen ey de

budur.

Sonra öyle deriz; Allah ehlinin geneli nezdinde bilinen tevekkülün

terki iki adamda gerçekleebilir. Birincisi tevekkülün olamayacan bi-
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lip ona balamay terk edendir. Çünkü böyle biri, tevekkülün gerçek-

lemesinin mümkün olmadn bilir. öyle ki: Açlk acs kendisini tut-

tuunda ve bu acy uzaklatracak bir yiyecek yannda varsa, açlk acs-

n gidermek üzere onu yer. Böyle biri ile azat olmak isteyen ya da (has-

talandnda) doktora bavuran ya da ayk-akll ve tam bilgi sahibiyken

korkutucu durumlardan güvenli yerlere snan kimse arasnda herhan-

gi bir fark yoktur. Öyleyse tevekkül bir makam olmas yönünden ger-

çekleirken hal olmas yönünden gerçeklemez. Baka bir ifadeyle te-

vekkül, hem geçerli hem geçersizdir. Sözünü ettiimiz ikinci adam ise

öyle der: ‘Allah yaratklarnn yararlarn en iyi bilendir ve O ‘Her eye

yaratlm vermitir.’393 Hal böyle ilçen, neyde tevekkül edilecektir >’ Bu

durumda tevekkülü terk eder. Çünkü hakknda Allah’a itimat edebile-

cei bir mal yoktur. (Kutsi hadiste) ‘Rabbin ii bitirdi’ denihr. Bunun-

la beraber söz konusu insan, emir ve yasaklara dikkat eder, kendisine

emredilen ya da yasaklanan amelleri yerine getirir, hakkndaki meru

hükmü dikkate alr. Öyleyse tevekkülün srlarndan birisi de, tevekkü-

lün terkidir. nsan tevekkülü terk eder ise, ‘dierlerini’ geride brakr.

Tevekkül ise dierlerinin varln olumsuzlar. Sûflcrin çouna göre üs-

tün olan, braklan deil, olumsuzlanandr. Bize ve eyhimiz Ebu’s-

Suud b. ibli, Ebu Abdullah el-Hivari -ki Marib ülkelerinden Tunuslu

idi-, Ebu Abdullah el-Gazzal -Endülüs ehirlerinde Mirye’li idi-, Ebu

mran Musa b. mran el-Mirtüli -Ibiliyye’li idi- ve benzerlerine göre,

üstün olan, (olumsuzlanmas) gerekeni olumsuzlamak, (brakmak) ge-

rekeni de gerektii ekilde ve vakitte brakmaktr. Badad Abdülkadir

el-Cîlî de böyle derdi. Çünkü ‘Allah fani eder ve baki brakr.’ Allah

öyle der:
‘
Sizin nezdinizdeki tükenir .’394 Dolaysyla ona güvenmeyin.

'‘Allah’n nezdindeki bakidir.’™ Böylelikle (sahip olduunuz eyin) beka-

snda Allah’a itimat edersiniz. Öyleyse fâni eden ve baki brakan Al-

lah’tr.

Ebu Medyen’in ilk hali böyleydi. Daha sonra bu halden ayrlp ay-

rlmadn bilmiyorum. Çünkü o ölümünden bir ya da lci saat önce

‘imamlk’ makamndan ayrlmt. Burada kuku, aradan uzun zaman

geçtii için bendendir.

Tevekkülü terk edenin bir iddias yoktur. Dolaysyla sorumlu da

deildir. Çünkü tevekkülün terki, var olmayan bir durumdur. Bu du-

rumda tevekkülün terki,
‘nsann üzerinden bir süre geçti, o zikredilen bir
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ey deildi

’

m ayetinde belirtilen ilke yerine geçmitir. Ayette kast edilen,

‘ayn’(- sabite) halindeki yokluktur. Çünkü bu esnada o, Allah tarafn-

dan ‘zikredilen’ bir ey idi. Dchr ise Allah’n isimlerinden biridir. Ara-

daki lafeî ortaklk nedeniyle Hz. Peygamber Dchr’c sövmeyi yasaklam

ve ‘Allah Dehr'dir’ buyurmutur. Hiçbir eye özü gerei küfredilmez.

Bir eyden ortaya çkan eye tepki gösterilir. Var olan eyler, Allah’tan

meydana çkmtr. Zaman anlamndaki dehr ise bir nispettir (gerçeklii

yoktur). Allah Teala’nn
‘

zikredilen bir ey deildi’
397

ifadesi, bu durumda

insana iaret eder. Baka bir ifadeyle insan, a’yân(- sabite) ile birlikte

kendi (sabit) ayn'nda mevcuttu. Fakat onu zikredecek (hatrlayacak)

ekilde bunu bilemez. Ya da bu esnada bir fikir sahibi deildi ki onu zi-

hinde var düünerek bir araya getirebilsin. Çünkü fikir insana özgü

güçlerden biridir ve dier canllarda bulunmaz.

Bu ayet, insann eksiklii vc insana kar ilahi özensizlik hakknda

Kuran’daki en çetin ayederden biridir. Bize göre Allah, insann yaratl-

n ved varln sadece ona olan ilgisi nedeniyle geciktirdi. Allah in-

san ilk ey olarak yaratsayd, halife olmadan geçirecei uzun bir süre

olurdu. Çünkü bu esnada üzerlerine halife olaca kimseler olmayacak-

t. Allah ise insan halifelik ve kendisine vekillik görevi için hazrlam-

tr. Dolaysyla onun varl, dier yaratklardan sonra gelmeliydi ki

dünya ve ahirette halifelik adn yitirmesin. O halde insan bir hükümdar

ve efendi olarak var oldu. Buna kar baka varlklarla beraber o da Al-

lah karsnda bir köle ve maldr. Böylece insan halifelik özelliiyle bü-

tün âlemden üstün olmu iken insandan bakasna bu özellik verilme-

mitir. Bu mertebe ise, insan adna ilali surette yaratlm olmay zo-

runlu klmtr.

Bazlan, bu ayet Allah’n insana özen göstermediine delildir der.

Çünkü Allah ezelde konuan vc‘ ne olacam ezelde bilendir, insann ise

zikredilen bir ey olmadm söylemitir. Bununla beraber o, bir eydir.

Çünkü AJlah ‘Bir eyi irade ettiimizde, ona sözümüz ‘ol’ demektir, o da

olur’
m buyurur. Allah, sübûtî veya vücud bir kulakla duyana emir verir.

Allah ise, insann dehrin bir ksmnda ‘zikredilen’ olmasn olumsuzla-

mtr. Ayette geçen ‘delir’ zaman, ‘lîn’ (hînu mined’dehr) ise, insann

insan suretiyle var olsa bile ‘zikredilen’ olarak bulunmad dehr’i bir

parçasdr. Onun suretini gören kimse Allah’n onun hakkndaki mura:

dini bilememi, kendisiyle zikredilecek mertebesinin adn örenmemi-
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tir. Bu kii Allah nezdinde insana dönük ilgiyi de anlamamtr. Bu ilgi-

nin sonucu ise, kendisini yeryüzünde halife yaptnda insan üzerinde

gözükür. Hak onu kendi vatanna yabanclatrmamtr. Onun vatan,

kendisinden yaratld ve zilletinin yeri -ki bu onun kulluunu gösterir-

olan topraktr. Çünkü yeryüzü (çok zelil anlamnda) ‘zeluldürk Öyley-

se, halifelik insan kulluundan perdelemez. Bununla beraber kulluk, en

üstün mertebedir. nsan bu mertebede özü gerei bulunurken Hakka

yakn melekler dolayl olarak bulunur.

Allah öyle der: ‘Mesih çekinmez™ Çünkü o, ölülere hayat verir,

alar y ederdi. ‘Allah’a kul olmaktan.’400 Sonra atf yaparak öyle de-

mitir: ‘Ve yakn melekler de .

7401
Onlar, unsurlardan meydana gelmekten

münezzeh meleklerdir. Bu nedenle onlarn yaratl en üstün yaratl

iken insan
l
en toplayc’ yaratltr. Çünkü insanda melek ve dier ey-

lerin yaratl bulunur. Dolaysyla toplaycln üstünlüü insana ait-

tir. Allah onu bu nedenle meleklerin öretmeni yaparak onlar kendisi-

ne secde ettirmitir. nsann yaratlyla ilgili ayetin balam, ona dö-

nük nimetleri ifadeye imkân verir. Burada zikirde bir güçlük ortaya

çkmtr. Bunun nedeni, kelimenin nekre gelmesidir. Nelere ise, olum-

suzluk balamn kuatr. Öyleyse belirsizlik, zikreden herkesten zik-

retme eylemini olumsüzl’amay genelletirir (yani hiç kimse onu zikret-

memitir). Bu ise unu gösterir: Allah insan kendi içinde zikretmi olsa

bile, daha önce yaratt varlklara zikretmemitir. Sonra onu özel is-
A

miyle -Adem- deil, kendisi için yaratü mertebesinin ismiyle melekle-

rine zikretmitir. Bunu bilmelisin!

YÜZYRMNC BÖLÜM
ükür Makam ve Srlarnn Bilinmesi

ki tür ükür vardr: Baarma ükrü ve destek ükrü

Birincisi ruhtan, dieri bedendendir.
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Destek ükrü bana art verir

Baarma ükrü Bir için olumsuzlama gibidir

Baarma ükrü gayeyle snrldr

Dieri ise bir yere varmaz

Bilmelisin ki, ilahi srlarda ükrün derecelerinin says bin iki yüz

elli birdir. Ariflere göre olan say budur. Melamilere göre ise bin iki yüz
A

yirmidir. Ariflerde, nurlardaki dereceleri ise be yüz elli birdir. Nur ehli

melamilerde ise be yüz yirmidir.

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: ükür, ükredilen olmas

yönünden, Allah’n sahip olduu bir nitelik nedeniyle ve kendisinden

meydana gelen eye kar Allah’a bir övgüdür. O’nun isimlerinden biri-

si, e-ekûr ve e-akir’dir. Alah c

ükrederseniz
,
artrrm ’‘ 02 buyurur.

ükür, ükreden için ükredilelim verdiini artrmasn salayan bir fiil-

dir. Bu husus, bir gruba göre aklen bir gruba göre dinen zorunludur.

Çünkü nimet verene teekkür, dine ve akla göre, zorunludur. Allah’n

bizim için kendisini e-akir diye isimlendirmesi, O’nun bize teekkür

etmesini salayan ameli daha çoaltmamz salar. Böylccc biz, Alah

bize nimetlerini artrd gibi, nimet ve ihsanlarna kar amelimizi art-

rrz. ükür nimete kar olabilir. Alah’n amel eden kula teekkürü

kendisine mübalaa kalbyla (c-ckûr) nispet ediine dikkat ediniz!

Alah’n bu isimle yapt teekkür, iç ve d güçlerine, bütün organlar-

na, her hal ve zamanda o zaman ve hale layk davranlar yerine getiren

kula yöneliktir. Hak, böyle kullarn her birine e-ekur adyla ükreder.

te bu, Alah ehlinin özellilderindendir.

Sradan insanlar ise hal, zaman ve bütünü toplamayla ilgili davra-

nlarnda daha aa derecededir. Bu eksiklikte bir amel yaptklarnda,

onlar e-ekur ismi eil, e-akir ismi karlar. Öyleyse insanlar her du-

rumda ükredilendir. Fakat Alah,
‘
Allah’n kullarndan ükredenler

(ekCr) azdr'
4"'

buyurur. Bunlar, Allah’n seçkinleridir. Onlar, kendi

haklarnda ya da kullar hakknda Allah’tan meydana gelip kendilerini

üzen ya da sevindiren her eyi ilahi bir nimet sayanlardr. Onlar, her

durumda iilcrcdenlerdir. Bu snf, azlklarn Alal bildirdiine göre,

azdr. Kullardan Allah’a ükredenler ise örfün kullanmnda bilhassa

‘nimet’ denilen eye kar Allah’a ükrcdcnlcrdir.
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ükür, iiali bir niteliktir ve t) lafzi, ilmi ve ameli olmak üzere k-

smlara ayrlr. Lafz ükür, daha ünce belirtildii gibi, O’ndan meydana

gelen eye kar Allah’a övgüdür. Ameli ükür ise ‘Ey Davud ailesi! ük-

rediniz, onun kullarndan ükredenler pek azdr*04 ayetinde dile getirilir.

te bu, ameli ükürdür. Allah ‘Rabbinin nimetini zikret*™ buyurur. Bu
ayet yoruma açktr. Bir yönü, lafz ükre bakar. Bu, Allah’n insana

verdii nimeti zikretmektir. Kul, Allah’n verdii ve örfte bilinen nimet-

leri zikrettiinde -ki bunlar mal ve bilgi gibi nimetlerdir- kastettiimiz

ükrün içine girmek üzere kendisini sunar. Çünkü nimetlerin bazs ör-

tülüdür. Bu nimet sahibinin nimet elde ettiini bilinmez, dolaysyla

amaçlanmaz. Allah’n kendisine verdii ve ihsan ettii eyi söylediinde

ise amaçlanr. Bu nedenle kula nimeti söylemek emredilmitir. Nimetle-

ri söylemek, bir ükür iken onlar vermek ükür üstüne ükürdür. Bu

durumda insan, ükür ile ameli bir araya getirir ve ‘Verdii nimetler

için Allah’a hamdolsn’ der. lmî ükür -ki ükrün hakkdr-, nimeti Al-

lah’tan bilmektir. Kül nimeti Allah’tan bildiinde hakkyla ükretmi

olur. bn Mace es-Sünef'mdc Hz. Pcygamber’den öyle bir hadis akta-

rr: ‘Allah Hz. Musa’ya öyle vahyetmitir: ‘Ey Musa! Bana hakkyla

ükret!’ Musa, ‘Rabbim! Buna kim güç yetirebilir ki?’ deyince Allah

‘Musa! Nimeti benden bilince bana hakkyla ükretmisin demektir.’ -
te bu, nimeti Allah’tan görenin halidir.

Allah’n kuluna dönük nimetinin bir yönü de, ona ihsan ettii ey-

lerden sahip olduklarn muhtaç kullara datmasna imkân vermesidir.

Böylece, kendi eliyle deil, Hakkn eliyle kullara verir. Kullar ise, bu

nimete bakar. Bu bak, Allah’n raz olduu ilerdeki bu kullanm Al-

lah nezdinden görmeleri demektir. Böylelikle kendisine hakkyla ükre-

den grup içine dahil olurlar. te bu, ükredenler hakkndaki en üstün

ükürdür. Bu ükür, ileri Allah’a havale ederek, niteliklerinden soyut-

lanan ariflere kolay gelir.

Bu makamn sadece berzah alemine -ki ceberuttur- dönük bir nis-

peti vardr ve bu sayede iki ucu da içerir. Çünkü berzahlar ileri bilmek

bakmndan makamlarn en yetkinidir. Ceberut mertebesi, ilahi isimler

makamdr, bu yönüyle o bizim ile isimlendirilen arasnda bir berzahtr

(ara mertebe). Dolaysyla ceberut mertebesi, O’nun isimleri olmalar

bakmndan Allah’a bakarken bir yönünden de bize bakar. Bu makamn
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bize bakt yön, isimlendirilenle ilikilcndirilcn eserleri bize verdii

yöndür. Böylelikle isimlendirileni ve bizi tantr.

ükrün salad art hakknda arkadalarmz görü ayrlna
dümütür. Acaba o ükre yol açan nimetin cinsinden midir, yoksa ba-

ka bir nimet veya her ikisinden midir? Muhakkikler, art kendinden

dolay ükredilen cinsten saymtr. Ayn cinsten olmayan nimet ise,

ükrün zorunlu kld bir art ve dolaysyla karlk deil, bu nimetler

kendiliinden verilen ihsandr. Baz bilginler ise ükürden sonra mey-

dana gelen her nimetin bir karlk, dolaysyla bir art olduu görü-

ündedir. ükrün ardndan gerçeklemeyen nimet ise ihsandr. Bu gö
riie varmalarnn nedeni, cl-Hakim’in seçtii eya arasndaki karlkl

ilikileri bilmeyileridir. Bu görüe sahip insanlar, Hakla snrllktan

tenzih etmeyi amaçlamlardr. Hatta Hak, dilediini snrlanmaksam

verir. Muhakkikler ise onlardan daha büyük bilgi sahibidir. Onlar

zahirde tenzihte daha ileridir. Manada Hakk tenzih etmede ise hepsi

birdir. Baarya erdiren Allah’tr.

Doksan dokuzuncu ksm sona erdi, onu ‘ükrün Terki’ haklandaki

yüz yirmi birinci bölüm ile yüzüncü ksm takp edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZÜNCÜ KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ YRM BRNC BÖLÜM
ükrün Terki Makam

ükrün özellii art salamak ise

Ve Hak senin kulan ve gözün olmusa

Hah ise art kabul etmezse

Bu sözümü incele! ibret alan için bir ibrettir o

Bu sözümle ükrün hükmü her bilenden gitmitir

ükrü terke ükredilmitir

Bilmelisin ki her amel, var olan bir eydir. Var olan her ey (vücudî

durum), Allah'n varlk ve birliine bir delalettir. Bu durum, örfe ve e-

riata göre knanm ya da övülmü bir durum olabilir. Var olan durum

bir delalet ise, o bir nurdur. Nur ise, özü gerei övülür. Öyleyse, her

balomdan knanan bir .ey olmad gibi müminden itaat ile katmayan

saf bir günah da meydana gelmez. Günahn katt itaat ise, onun gü-

nah olduuna inanmaktr. Bunu iyice aratr!

Burada baka bir gerçek vardr: Amel ya da terk anlamndaki her

yükümlülüe bir öncelik elik eder, bu kaçnlmazdr. Böylcce ‘terk

edilmesi yaplmasndan’ ya da ‘yaplmas terkinden üstündür’ denilir.

Önceliin girdii her ey, belirli bir eye özgü olamaz. Bu akl ve kefin
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kantyla bilinir. Allah ükrü bir ibadet yapmtr. badetler ise, terk

edilmez. Allah doruluu ibadet yapm, onu her yerde övmemitir.

Çünkü gybet (ederken söylenen söz) de dorudur ve b kötülenmi

bir dor sözlülüktür. Laf tamak da doru sözlülüktür ve fakat k-

nanmtr. Öyleyse pek çok yerde doru sözlülük genel anlamda k-

nanmtr. Hiç kukusuz doru sözlülük, övülen bir niteliktir. Ayrnt-

snda ise örfe ve dine göre söylendii mekânlar ayrtrr. Yalan da genel

anlamda knanm bir niteliktir. Snrlandnda vc ayrtnda ise, örfe

ve dine göre söylendii yerler kendisini ayrtrr.

nsan rabbie ükredip ükür ve nimeti ondan gördüünde, övülen

bir davran meydana getirmitir k, bu bir ibadettir. Özel bir ibadet

olmas yönünden onu yapan ise, bu ibadet yönünden art maksadyla

ükretmeyi düünmemitir. Bilginin artn istemek de emredilmi bir

ibadettir. Bu nedenle art talebi de ibadet haline gelir. Bunun dndaki

bir konuda ise, meru bir ibadet saylmaz. Öyleyse insan, art talep et-

meden bütün ksmlaryla nimetin Rabbine ükrederse, adeta ükrün

gereini terk etmi, neftlerin doasnn dorudan gerektirdii ‘nimetle-

rin art’ isteini terk etmi demektir. Hiçbir eksiklii olmad için

(art talep etmeyeceini düünerek) Haldun kulun duyu ve görüü

olmas, art talebini terke engel olmaz. Çünkü Allah âkir ve e-ckûr

diye nitelenmitir. Hakkn amellerimizin artmasn istemesi, e-ckûr

isminden kaynaklanr. Böylelikle ilahi ükre hakkm vermemiz gerek-

mi, hatta zorunluluk olmutur. Bu ise, Hakkn bize teekkür ettii

davranlarmzn artmasdr. Art ise, ister terk isterse yapmak eklinde

olsun, ibadetlerdir.

Öyleyse insann amelini görmek nedeniyle ükrü terk etmesi, ken-

disine zorunlu olarak ükredilen kimse için ükrün hakkm yerine geti-

ren geçerli bir terktir. Bu, genelin makamdr. Allah ehlinden genelin

ükrü terk etmesi, dorudur. Ancak ‘Nimete ükür, nimet verene per-

dedir’ diyen kimse hakikader hakknda bilgi sahibi deildir. Böyle bir

ey, geçerli olamaz. Öyleyse nimete ükreden herkes, zorunlu olar alt

onlan verene de ükreder. Baz insanlar ise, sadece sebebi görürken baz

insanlar da nimet veren Allah’ görür. Kâmil insanlar ise, hem Allah’

hem sebebi görür. Gerçekte Allah’a ükrederken Allah’n kullarna olan

emriyle sebebe ükrederler. Allah sebebe ükretmeyi emrederek ‘Bana ve
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anne babana ükret.

54,16
diye buyurdu.. Hz. Peygamber ise ‘nsanlara te-

ekkür etmeyen Allah’a ükretmemitir’ buyurur.

ükrün terki makam budur. Yani esas nimet verene ükrün birli-

ini terk etmek makamdr. Bu durumda insan ükründe askla nimet

veren ile Allah’n emriyle sebebe teekkürü ortak yapmtr. ükrün ter-

ki, kapal ve zor bir makamdr. Çünkü Allah ükredicilik ile ve kendi-

sinden dolay bize ükrettii (amelin) artmasn istemek özelliiyle nite-

lenmitir. Dolaysyla (Hakka ait bir özellik olduu için) bundan kur-

tulmak güçtür. Kul O’nun tecelligâh haline gelir ve (içinde bulundu-

u) vakti de Hakkn ükreden ve ükredilen olup fiilleri yaratlmlar-

dan olumsuzlarsa, ükreden iken ükrü terk etmi olur. Bu durumda ya

Hakk mutlak anlamda ükredici, kulu ise ükrü olmayan kimse diye

görür; ya da Hakla kulun yerine getirdii ükre göre kul ile ükredici

olarak görür. Böyle biri, bir açdan, ükrün terk edeni iken bir açdan

ükür ile nitelenendir. Bu durum, kullardan ortaya çkan bütün fiillere

yaylmtr ve bu, ihsann kaynandan çetin bir müahededir.

Bu mesele, bence en güç meselelerdendir. Bu ciltte bu bölümü

yazdm geceye kadar, bu konuda bilgi yönünden kuku duymayaca-m kesinlikle Allah gerçei bana açmamt. Bu gece, alt Recep, alt

yüz otuz üç yl Cumartesidir. Amelleri yaratmay, iki taraftan (Hak ya

da insan) birine tahsis etmem mümkün olmamt. Bir grubun

(Eariler) dile getirdii ‘kesp’ ile baka bir grubun (Mutezile) dile ge-

tirdii ‘yaratma’ (teorisini) ayrt etmek de zordu. Hak ise, göz kefiyle,

kendisinden önce hiçbir yaratlmn bulunmad ilk yaratlan yarat-

n bana göstererek -çünkü Allah’tan baka kimse yoktu- öyle dedi. 'Bu-

rada arma ve kartrmay gerektirecek bir durum var mr’ ‘Ben de

‘hayr’ dedim. Allah bana ‘ite gördüün bütün yaratklarda da kimse-

nin bir edeisi ve yaratma katks yoktur. Sebeplere bal olarak deil, se-

bepler vesilesiyle (nezdinde) eyay yaratan Ben’im. Eya, benim fiilimle

var olur. Isa’da üflemeyi, kuta ise olumay yaratan Ben’im.

Ben dc öyle dedim: Öyleyse ‘yap’ vc ‘yapma’ derken sen kendi

kendine hitap ettin. Allah öyle dedi. ‘Bir eyi örendiinde, saygl ol-

malsn! Çünkü mertebe tartmay vc kar koymay kaldrmaz. Ben de

‘Peki!’ dedim. ‘Bu içinde bulunduumuz durumun ta kendisidir. Tart-
!

an dindir, sayg gösteren kim? Saygszl ve tartmay yaratan Sen-
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sin. Tartmay yaratrsan, onun (bendelci) hükmü kaçnlmazdr. Say-

gy yaratrsan, onun hükmü de kaçnlmazdr.’ öyle dedi; ‘Doru!

Öyleyse Kuran okunduunda, dinle ve sesini ks!’ Ben de öyle dedim:

‘Bu da saa kalm! Duymay yarat ki, duyaym! Susmay yarat ki, susa-

ym. imdi sana yarattndan bakas hitap etmiyor!* Bunun üzerine

bana öyle dedi. ‘Ben sadece bildiimi yaratrm. Bildiim ise bilinenin

kendiliindeki durumudur.’ ‘Yetkin delil Allah’a aittir .'407 Daha önce bu-

nu sana bildirmitim. Artk görerek ona sarl. Ondan bakas yoktur.

Düünceni temizle ve teklif kesilene kadar güvende olma! Srat (köp-

rüyü) geçene kadar teklif kesilmez. Bu durumda insanlarn ibadeti, va-

cipliin ya da haramln veya mendupluk veya kerahetin gerektirdii

emir ya da yasaktan kaynaklanmaz, zât bir ibadet haline gelir. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.
HW

YÜZYRMKNC BÖLÜM
Yakîn ve Srlarnn Bilinmesi

Yakn kalclkta bilginin zirvesidir

Her durumda, es-Saned ve Bir’in vaadiyle

Tahkikin meydana getirdii yakîn var ya!

Ona dayan ve bakma hiç kimseye

Sabitlikten uzaklarsan

Bu ebedilii güçlendiren yakîn deildir

Yakn, Allah’n peygamberine söyledii
‘

Sana yakîn gelene kadar

rabbine ibadet et’
4"9 ayetinde belirtilen eydir. Hükmü ise yakîn duyulan

eyle nefsin dinginlii ya da yakn duyulacak eye doru hareketidir.

Yakîn, insann herhangi bir ey hakknda basiret sahibi olmasdr.

Nefste arzulanan eyin hükmü gerçekleen eyin hükmü gibiyse bu,
,

yakîndir. Burada yakîne konu olan eyin gerçekleip gerçeklememesi

birdir. Örnek olarak, ‘Allah’n emri geldi
Mm ayetini verebiliriz. Henüz
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gelmemi olsa bile, mümin nefs onun kesin olarak gerçekleeceini ar-

nr ve gerçekleip gerçeklememesi arasnda fark yoktur. Bu ise ‘Perde

kalksayd yakînim artmazd5

denilen sözdür. Bununla birlikte yakîne

konu olan ey dta gerçeklemi deildir. Allah peygambere ve o ko-

numdaki her kula öyle hitap eder; ‘Yakîn gelene kadar rabbite ibadet

et.’
4" Yakn geldiinde ise ibadet ede-edilen, amel sahibi ile kendisi

için amel edilenin kim olduunu; zahirin mazharlardaki etkisinin maz-

harlarn zahire neyi verdiini örenirsin.

Bilmelisin d, yakînin ilim, ayn ve hak (dereceleri) vardr (ilmc’l-

yaldn,j ayne’l-yaldn ve hakka’l-yakîn). Her hakkn ise bir hakikati vardr.

Bu konu bu kitapta sonraki bir bölümde -Allah izin verirse- özede ele

alnacaktr. Onun ilim, ayn ve hak dereceleri vardr, çünkü bazen yakîn,

ilim, ayn ve hak olmakszn gerçekleir ve nezdinde gerçekletii kimse

onun hakknda kesin hüküm verir. Bu kii, yakîn bilgi sahibi deil, sa-

dece yakîn sahibidir.

Arkadalarmz yakn hakknda görü ayrlna dümütür: Acaba

yakîn, baka bir yakînden daha tam olabilir mi, olamaz m? Hz. Pey-

gamberin Hz. sa hakknda öyle dedii rivayet edilir: ‘Yakini artsayd,

havada yürürdü .

5 Bu sözüyle Hz. Peygamber, (sanki) sra gecesine ve

Peygamberin havada yürümesinin yakîn vastasyla gerçekletiine ia-

ret eder. Bu yorum, yerinde bir yorum deildir, çünkü Rabb onu ayet-

lerini göstermek üzere yürütmü, ona Burak göndermi ve sra gece-

sinde onu tamt. Hz. Peygamber’dcn böyle bir hadis bu anlama ia-

ret etmek üzere sahih olamaz. Bilindii gibi, hiç kimse yakînde pey-

gamberin dengi deildir. Fakat o, yaldni sayesinde havada yürümemi-

ti. Cebrail kendisine katrdan küçük eekten büyük ‘Burak
5
adl bir bi-

nek getirmi ve onda tanmt, Havada yürüyen Burak idi. Sonra Bu-

rak, kendisini izin verilen yere kadar götürdüünde, Burak’tan inerek

Refrcfe oturmu ve Allah’n diledii yere kadar götürülmütü. nsan-

lar, bütün bunlardan habersizdir. Öyleyse Peygamber, yakînin gücü

nedeniyle havada yüriitülmemiti. Üstelik bu esnada en genel anlamyla

-fakat mutluluunun bulunduu eydir yakînin konusu- ilgili olduu

eye balanm yakîni kalbindeydi. Çünkü Hz. Peygamber, bu yakîniyle

meth edilmitir.
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Bizim yakn hakknda kymetli bir risalemiz vardr. On Lt pey-

gamberi ziyaret ederken Halil brahim mescidindeki Yakn Mescidinde

yazmtk. Bu balamda cahil, cahil olduunu; zan sahibi, zan sahibi

olduunu; kukuya kaplan, kuku duyduu hususta kukulu olduunu

yakînen bilir. Bunlardan her biri üzerinde bulunduu durum hakknda

kesin bir yakn tar. Bu ise, bilgi ya da baka bir ey olabilir.

‘Onun üstünlüü nerededir?’ dersen öyle deriz: Yakînin üstünlü-

ü, tpk bilgi gibi, ügüi olduu eye baldr ve bu nedenle
c
5ano yakîn

gelen?, harlar
'112 ayetinde belirli gelerek özel anlamda yakîne konu olan

ey kastedilmitir. Burada kendisiyle övgünün gerçekletii yakîn deil,

belirli bir vakn kastedildi. Allah ‘Onu yakînen öldürmediler
’4 “ demitir.

Burada sa’nn onlarn yannda deil, gerçekte öldürülmemi olduu

kast edilir. Onlar ise sa hakknda kukuya dütüler. Ayette geçen ise,

kendisiyle bilfiil var olaca müstakil bir yeri olmayan yakîndir. Çünkü

onlar sa’y öldürdüklerine yakînen inanyordu ve Allah yakînin yeri

olamaz. Öyleyse yakînin yeri, sadece öldürmedir. Bu ise manann mana

ile bilfiil var olmas kapsamndadr. Çünkü yakîn bir mana olduu gibi

öldürme de bir manadr. Öyleyse öldürme sa’da bilfiil bulunmadn

‘yakînen’ bilmitir. Bu ayette öldürme, yakîn ile nitelenmitir. Manala-

rn en dorusu manalar ile bilfiil var olandr. Bizce bu mesele, aldn a-

rd ve herhangi bir ekilde hüküm veremeyecei hususlardandr. Bir

ksmmza göre bu konuyu (bilmek), imkânsza katlrken bir ksmmza

göre mümkün ve vâkidir.

Özetle, yakînin doal ve allagelmi hususlarda bulunmas güçtür.

Çünkü adet, bilhassa doal bedenin varlnn kendisine dayand hu-

suslarda olmak üzere, doay ‘çalar
5

. Bedenin bilfiil varlnn bal ol-

duu ey kaybolduunda, ac duyar. Ac ise yakîne zarar vermez, çünkü

onun zdd deildir. Fakat öyle diyebilirsin: Ac insann hareketlenme-

sine ve titremesine yol açar. Özellikle açlk, susuzluk, scak ve souk

acs ikiyledir. Hareketlenme ve strap ise yakîn ile çeliir. Çünkü yakîn,

nefsin bu acüar gideren araçlarn elinde olan kimseye yönelmesidir.

Aclarn bulunduu kimse ise, doal olarak, açlarn hzla ortadan kalk-

masn ister. Hal böyle iken, burada yakînde Tasavvuf ehlinin zannetti-

inden baka bir yol takip ederiz. Bu yola göre strap yakîne zara

vermez. Bnn böyle olmas, o aclar gidermede nefsin doal olarak

bunlar gideren sebeplere deil. Hakkn mertebesine yönelmesi artna
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baldr. Hak onlar bu sebeplerle gidermek isterse, giderir. Bu durum-

da Hak, o kiide bu sebepleri yaratarak aclar ortadan kaldrr. Allal

onlar baka bir eyle gidermek isterse, yakn baka bir eyle deil, ilahi

mertebeyle ilgili olur. Bu ise Allah adamlarnda çokça olur.

Ariflerde yaknin dereceleri iki yüz birdir. Melamilcrde ise yüz

yetmitir. Yakînin melekût ve ceberut alemine dönük nispeti vardr.

Ayrca onun melekût alemine tek bir nispeti var iken ariflerde ild nispeti

vardr. Çünkü yakn, ariflerde alt hakikatten bileik bulunur. Melami-

lerdeki yaps ise dört hakikatten oluur. Yakn diri ve ölü sükun sahibi-

dir. Diri sükun ile sahibi hareketlenirken ölü sükun ile Allah’n kendisi-

ni izaleyi irade ettii belirli bir giderici olmakszn strap duyduu hu-

susta Allah’a balanr.

YÜZ YRM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yakînin Terki ve Srlan

t

Kul mürit ile durduunda

Yakîni iradenin hükmünü giderir

Hakka rütbesini verir ki

Onu snrlayp kulluunu zedelemesin

Dilediini diledii gibi yapar

Zorlama olmakszn ve adet etki etmeden

Delil, kuku olmakszn, delil oldu

Tekrarn olumsuzlandmda da kuku yok

Çünkü bilinen cevher bakidir

ehadet (mertebesindeki) hükmünde bulunduu gibi

Bazen ona bazen ondan Mat giydirilir

fade için, benzeriyle ya da zddyla
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Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, burada tekrarn olumsuz*

lanmasyla -ilahi genilik nedeniyle- ‘Varlkta tekrar yoktur
1

ifadesini

kastetmekteyim. Tekrar saylan ey, duyunun alglayamad ‘benzerle-

rin varldr’. Bu benzerler arasndaki parçalanma alglanamaz. Baka

bir ifadeyle yok olanlar ile yenilenenler arasndaki fark anlalamaz. Bu

ise kelamcdarn ‘Araz iki anda baki kalmaz’ eklinde dile getirilen dü-

ünceleridir.

Yakînde -tpk sabrda olduu gibi- ilahi kahra kar koyma kokusu

bulunduu için Allah ehli, onunla nitelenmeyi, onu örenmeyi ve Al-

lah’tan istemeyi terk etmitir. Kendi çabas olmakszn Allah nezdinden

yakn geldiinde ise, kul Allah karsndaki saygnn gereiyle onu kabul

eder ve Allah onun yakînin bulunduu bir yer haline getirmeyi diledi-

inde Allah’a iade etmez. Yakînin kuldaki etkisi, ondan bu zarar gi-

dermede Allah’a balanmaktr. Bu ise yakîni ve onun -(kendisi gibi bir)

kula ya da onun dileine deil- Haklan mertebesine balanmasn iste-

mektir.

öyle ki: Kul yakînin ortaya çkmasnn sebebi olunca -çünkü yakn

kendi bana bilfiil var olamaz- yakînin kendisinde varlk kazand ye-

rin onda bir etkisi olur ve bu etki kendi ödülünü talep eder. Böylelikle

yakîn, kendisini var edenden o yerdeki zararn kaldrlmasn diler.

Çünkü yakn sadece zarar gidermek üzere var olur. (Bulunduu yerde)

Yarar, var ise, yakînin katks yararda deil -çünkü o zaten vardr- onun

sürekliliini salamada ortaya çkar. Kul menfaatin kaybolduu vehmi-

ne kaplrsa, yakîn Allah’tan bu yararn bulunduu yerde sürmesini is-

ter. Bu kadarlk bir ölçüyle ‘yakîni terk’ gerçekleir. Yani kul, diledii

konuda Rabbine dua ederken yakînc itiraz etmez. Böylelikle kul, dile-

diini yapmak üzere onu ‘terk eder.’ Burada kul, herhangi bir ey ile ni-

telenmez.

Bu tahlile ramen, mesele kapal ve algdan uzaktr. Öyleyse kul,

asl bakmndan zorlanan ve mülkü sarslan birisidir. Dolaysyla hakika-

ti bakmndan kulun yakîni yoktur. Çünkü o, arazlarn üzerinde yeni-

lendii bir yerdir. Yalcn ise, sükundur. Bu ise iki zamanda sabit olma-

yan bir arazdr. ‘Allah her gün bir itedir.’ Günlerin en küçüü ise fert

zamandr (an). Sana Allah ehlinin yakîni talep ettii eyden uzak dur-

duklarn açkladm. Yakn isteyendir. Bu nedenle Allah ‘Sana yakîn ge-
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linceye kadar*’4 demitir. Yakn isteyen ve yoran ey, sen ise rahattasn.

Anla! Allah hakla söyler ve doruya ulatrr.

Allah’n iradesi karsnda durmak, duraanla imkân vermez,

çünkü bu nefsin hakikatinden çkmak demektir. Hiçbir ey kendi haki-

katinin dna çkamaz. Çünkü bir eyin kendi hakikatinden çkmas

mümkün deildir. Mürit bir müjdeyle itminan bulabilir. Kul bu esnada

sözün doruluu nedeniyle sakinleir. Ayrca müjde, belirli ve vakitli-

dir. Bu durumda ise, ona doru bir yöneli gerçekleir ki, bu da

yakîndir. Bir rivayette meleklerin Allah'n tuzandan korktuklar akta-

rlr. Korku ile birlikte yakn olmaz. Kul ‘Allah dilediini yapandr’415
aye-

tiyle mutmain olursa, yakînden ayrlmaz ve bu duraanlk ‘yakn
5
diye

isimlendirilir. Fakat bulunduu yerde Allah ehlinin terimlerine göre

yakînden baka bir ey meydana gelir. Bize göre yaldn, Allah’n yaratk-

larndan her birinde mevcuttur. Görü ayrl, yakînin neyle ilgili ol-

duu hakkndadr. Öyleyse yakn kapsayc bir niteliktir vc -yakînc konu

olann herhangi bir eyin hükmünün dnda- kendisinde mutluluun

bulunduu Allah yolunun özelliklerinden deildir. te yakîn, budur.

Baarya erdiren Allah’tr. Ondan baka Rab yoktur.

YÜZYRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sabr Makamnn Ayrntlarnn ve Srlarnn Bilinmesi

Her merepte sabr türlü türlü içilir

Den, e, de, bir ey ile ve bir ey için sabredilir

Sabr eziyete kar olabilir

An türlerinin varlk ve takdir bakmndan
I

Ilak için es-Sabur ismi bir eziyet belirlemitir

Kitabn ayetleri bunu söyledi



284 Fütûhât- Mekkiyye 7

Alim isen, nimette sabr yoktur

Her eyi bilen hükmü doru imamn sözüne göre

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, Allah öyle der:
c

Allah’a

ve resulüne eziyet edenler nu Burada Allah’n eziyete maruz kald bildi-

rilir ve bu nedenle Allah kendini yaratklarn eziyederine kar sabreden

anlamnda es-Sabur diye isimlendirdi. Hak es-Sabr ismini tarken

kendisine yaplan eziyetin kaldrlmasn kullarndan istedii gibi bir be-

laya maruz kalan insann belann kalkmasn istemesiyle sabrl ismi

kendisinden dümez. Nitekim Eyüb Peygamber böyle yaparak ''Bana bir

zarar iliti, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin
:’i '7 demitir. Allah

da bu istee ramen on överek
£
Biz onu sabrl bulduk5418 buyurdu. Öy-

leyse sabr, nefsi belann kaldrlmas vc giderilmesinde Allah’a ikâyet-

ten alkoymak deildir. Sabr, nefsi Allah’tan bakasna ikâyetten al-

koymak vc onu bakasna yönelmekten engellemektir. Allah’n kullarn-

dan kendisini üzen eziyeti brakmalarn istediini açklamtk. Bununla

beraber Allah onlarda eziyete yol açan eyi yaratmama gücüne sahiptir.

Öyleyse bu sabrn srrna dikkat er! Çünkü o, srlarn en güzelidir. Bir

rivayette Allah’tan daha çok eziyete sabreden olmad bildirilir.

Sabr, cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete girdiinde

kesilen ve ortadan kalkan makamlardandr. Böylece iki grup, herhangi

birisi içinde bulunduu yerden baka bir eye girmemek üzere, birbi-

rinden ayrr. lahi sabrn hükmü ise dünyann yok olmasyla ortadan

kalkar. Bu ise, ef-Muntakim ve c-edidü’l-ikab isimlerinin kalkmasyla

bir müjdedir. Çünkü es-Sabur isminin ortadan kalktm gördük ve Al-

lah'n rahmeti de gazabn geçmitir.

Dünyann yok olmasnn hikmeti, Allah’tan eziyetin kalkmasdr,

çünkü sadece orada var olabilir. Öyleyse cy Allah’n kullar! Allah'n

rahmetinin genilii, kapsam ve belirli bir süre sonra bile olsa Allah’m

dndaki her yaratlma nüfuz ediiyle sevinin. Çünkü dünyann yok

olmasyla eziyet çeken herkesten eziyet, eziyet yok olunca sabr da yok

olacaktr. Cezalandrmann sebeplerinden biri de eziyettir, o ise yok

olmutur. Öyleyse rahmet ve gazabn ortadan kalkmas kaçnlmazdr.

Baka bir ifadeyle rahmetin -Allah’n izniyle ve Allah dilerse- Allah’m

ihsanyla her eyi kuatmas zorunludur. Bu, bizim Allah hakkndaki

zannmzdr. Allah kutsi bir hadiste öyle der:
cBen kulumun bana dair
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zannna göreyim. Benim hakkmda hayr zanda bulunsun.’ Allah bunu

bildirdii gibi bunu emrederek zanl ya da bakas hakknda snriama-

mtr. Bu nedenle acya yol açacak ey (tat anlamndaki) 'azap’ diye

isimlendirilmitir. Bu ise, Allah’tan kullarna dönük bir müjdedir. Bu-

nun anlam udur: Zorunlu olarak ac duyacanz eyden, rahmet sizi

kuattnda cehennemde bile haz alacaksnz. Nitekim yanan da atein

scaklndan haz alr. Donan ise, zemherinin soukluundan haz alr.

Bu' nedenle cehennem mizaç farkll nedeniyle hem atei hem

zemheriri içerir. Belirli bir mizaç için acya yol açan ey, onun zdd
baka bir mizaçta nimete yol açar. Dolaysyla hikmet ilevsiz kalmaz.

Allah cehennemliklere scakta kalanlar için zemheriri brakr. Atei ise

atetekiler için baki brakr. Böylelikle hepsi birden cehennemde

nimetlenir. Öyleyse onlar öyle bir mizaçtadrlar ki, o mizaca sahip ola-

rak cennete girselerdi (cennetteki) itidal nedeniyle orada azap görürler-

di.

Sonra bil ki sabr, edatlarn çeitlenmesi nedeniyle çeitlenir: Al-

lah’ta sabr (fi), O’na eziyet verme söz konusu oldumdadr. Allah kar-

snda sabr (mea), azapta azap edeni görmektir. Allah’a kar (ala) sa-

br, Rabbinin varlna bitimeksizin nefsinin varlyla Rabbini yitirme

halidir. Allah ile (bi) sabr, Haklan sabrn kendisi olmasdr. Nitekim

Hak kulun duymas ve görmesi olur. Allah’tan (min) sabr, güç ve kuv-

vetin insandan dümesidir. Artk ‘Giiç ve kuvvet Allah’a aittir’ demez-

sin. Bu durumda sabr yardm istemeyle ortadan kalkar. Allah’tan

(anillah) sabr, makam bakmndan sabrn en üstünüdür. Bu ölümle or-

tadan kalkan ve ahirette bulunmayan sabrdr. Çünkü bu sabrn sahibi,

sabr es-Sabur ismini Allah’a nispet ettii ekilde Allah’a nispet eder. Bu

nedenle dünyann yok olmasyla ortadan kalkar. Kulda ise dünyadan

ayrlmayla ortadan kalkar. Sen kimden ayrlrsan, o da senden ayrlm-

tr. Bunlar, sabr Allah’tan alan kimselerdir. ‘Bu bilgiyi falandan aldm’

dediinde, bilgide o kiiyle birsin.

Süleyman Peygamberin ‘yilii Rabbimin zikrinden dolay sevdim'™

sözü buna benzer. Çünkü o, iyilii ‘hayr’ diye isimlendirmi ve hayr

Allah’a aittir.
‘

Rabbimin zikrinden
'420

diyerek, Rabbinin ona hatrlatmas

nedeniyle onu sevdiini belirtmitir. Sonra, Rabbinin iyiliiyle sevine-

rek ve honut kalarak, elini onun köklerine ve dallarna sürmeye balad.

Çünkü o, iyilii (hayr) sevmeyi sevmiti. yilii sevmek ile, ya Allah’n
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onu sevmesi ya da -iyiliin sevgiyle nitelenmesi bakmndan- iyiliin se-

vilmesini kast eder; Hayr ve iyilik de, hayrllar sever, çünkü onlar,

onun var olduu yerdir. Süleyman da
‘Hayr sevmeyi sevdim’

421 demiti.

Yani ben sevgimde, tpk sevgisindeki iyilik gibiyim. Bu nedenle atlar

ortadan çekildiinde, yani rahvan atlar kaybolduunda, onlara özlem

duymutu. Çünkü Süleyman, haz veren nitelii onu adna zorunlu k-

lan yeri yitirmitir. Çünkü haz, onun adna bir tecelligahtr. Bu nedenle

'onlar bana getirin

’

422 demiti.

Ayette geçen ‘tevari (ortadan çekilmek, perdelenmek)’ kelimesini

günee ait sayan yorumcular vardr. Halbuki ayette güne zikrcdilmedi-

i gibi -onlarn zannettii gibi- namaz da zikredilmedi. Ayrca onlar,

burada Kuran tefsirinde Yahudi hikâyelerini almtr. Peygamber ise,

bize Ehl-i kitab ne dorulamay ne de yalanlamay emretmitir. Ku-

ran’ Yahudi hikâyeleriyle yorumlayan kimse, Hz. Peygamberin enirini;

Allah’n peygamberinin emrini reddeden ise, Allah’m emrini reddetmi

demektir. Çünkü Allah bize Peygambere itaati, bize verdiini almay ve

yasaklad eyden uzak durmay emretmitir. Çiinkü bizi srailoulla-

rnn peygamberlerinin rivayetlerine ya peygamber ulatrabilir -ki onu

tasdik ederiz- ya da Ehl-i kitap bizi onlardan haberdar eder -ki bu du-

rumda da çekimser kalrz. Kitabmzda ya da Peygamberimizin sözün-

de bu rivayeti bulamazsak ve akli kantlarda onu reddeden veya onayla-

yan bir ey olmazsa, ona dayanarak hüküm vermeyiz. Burada ayetin

balam ise, açk bir ekilde, söz konusu müfessirlerin yorumuna iaret

etmez.

Onlarn ‘Süleyman’ denedik’
423

ayetinin yorumu halikndaki imalar-

na gelirsek, burada söz konusu olan, o fitne deildir. Bu deneme, atlar-

la ilgili ise haberdar olmak demektir. Bu durumda atlar gördüünde

denemenin amac, Süleyman’n onlar Allah’ hatrlayarak m, yoksa

kendilerinden dolay m seveceinin örenilmesidir. Hz. Peygamber,

Süleyman’n atlar Rabbn hatrlamak üzere sevdiini -kendileri için

deil- belirtti. Bununla beraber o, güzel, alml ve Süleyman’n muhtaç

olduu bir eydi. Söz konusu ey, Süleyman’n kendisinden sonra kim-

seye verilmesini istemedii mülkün bir parçasyd. Hale Süleyman’n bu

isteini genel anlamda kabul etmi, sknty kendisinden kaldrarak ‘ite

bu bizim ikrammzdr, hesapsz olarak ver ya da dat, onun bizim

nezdimizde -yani ahirette- iyi bir makam vardr.’424 Yani bu mülk, dier-
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lerindc olduu gibi ahiret mülkünden bir eyi eksiltmez. Halbuki ba-

kalar adna böyle bir mülk, dünyada nimedendii Ölçüde ahiret nime-

tinden eksiltir. Allah bir grup hakknda öyle der: ‘Siz dünya zevklerine

daldnz ve onlarla nimettendiniz.*415

Bu taksime göre Allah’tan sabr, sabr türlerinin en yücesidir. ‘Al-

lah'tan sabr’, sradan insanlarn zannna göre, bir eyden ayrlmak ne-

deniyle o eye kar duyulan sabr gibidir. Allah ehlinin düüncesi ise

böyle deildir. ibli bir gencin ‘Allah'tan sabr sabrn en büyüüdür’

dediini duyunca baylp dümü. Yani, Allah adamlarnn kâmillerinin

ulaabildii bu makamn büyüklüü nedeniyle baygnlk geçirmi.

ibli’ye gencin sözünden bir parlt gözükünce, onun varidi ibli’nin

yerinde güçlenmi, baylmasna yol açmt. Yerin gücünden daha etkili

her vârid böyledir. Böylelikle vârid, (ulat) yerde baylma ve kendin-

den geçmeye yol açar. Allah ehlinin ise, Allah’tan sabr hususunda sra-

dan insanlarn yorumuyla ilgili bir tecrübeleri yoktur.

Nur ehli ariflerde sabrn dereceleri üç yüz yirmi üçtür. Sr ehli

ariflerde ise iki yüz doksan üç derecedir. Nur ehli Melamilerde iki yüz

doksan iki derece, sr ehli Melamilerde ise iki yüz altm iki derecedir.

YÜZ YRM BENC BÖLÜM
Sabrn Terki Makamnn Bilinmesi ve Srlar

Kötü bir fiile kar sabrda

Her hücumunda Hakkn kahrna kar durulur

Ariflerde sabr olmaz, çünkü onlar

Dalgal bir denizde zayfgemi içindedir

Allah sana öretsin, bilmelisin ki, sradan insanlarn bildii sabrda

ilahi kahra kar koymak ve Allah karsnda saygszlk vardr. Allah

kullarn kendisine yakarsnlar ve kendilerini snad hususlarn kald-
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rlmasn istesinler diye denedi. Çünkü sabr, üzerlerinde yaratldklar

ilahi suretin ncfslcrinde yol açt hastala kar bir ilaçtr. Çünkü sure-

tin kendisinde kemale -suretin kemali halifeliktir ve onlar Allah adamla-

rndan kâmil olanlardr- ermedii kimse bir iddiada bulunur. Halifelik

derecesini elde edememi kimse, surete sahip deildir. Çünkü o, toplam

vastasyla suret üzerinde bulunur. Ackt için alayan bir adam öyle

demi: ‘Alayaym diye beni acktrd’. Öyleyse bu kii, O’nun için ve

O’na kar alanm tr. Çünkü Allah adamlarnn büyükleri, kendilerini

Allah’a ikâyetten alkoymaz. Onlar, Allah sabredenleri övdüünde

kendilerini .Allah’tan bakasna ikâyetten alkoyanlardr. Büyüklerin

mezhebi ve yolu budur. Sümnûn Allah karsnda saygszlk yapp nef-

sinde rza ve sabrn hükmünü bulduunda, ilahi kudrete direnmek iste-

yip öyle demi:

Benim senden bakasnda bir hazzm yok

Nasl istersen, öyle sna beni

Allah da onu küçük abdestte zorlanmayla snam. Nefs afiyetten

olan paan istemek özelliiyle yaratlmtr ve Sümnun bu belay ister-

ken salklyd. Bu belayla salk kendisinden alnnca, nefs yaratl

özelliiyle -ki bunu nefsin nitelikleri bahsinde zikretmitik- sal talep

etmi. Daha önce de belirttiimiz gibi, Allah nefsin yok olmayan nite-

likleri için bir takm yerler belirlemitir. Söz konusu nitelikler yok ol-

sayd, nefs de yok olurdu. Nefsin bu talebi onun kendinden kaynakla-

nan bir niteliidir. Alimlerin alimine vc hakimlerin hakimine baknz!

Nasl da afiyet istemekte ve bunu emretmektedir: ‘Allah'tan bir ey iste-

yeceiniz zaman afiyet isteyiz. Bir bela içindeyseniz, afiyet isteyiniz.

Afiyet içindeyseniz, afiyetin sürmesini isteyiniz.’ Bu kelime,
'

ajâ el-eser

(eser kayboldu) kelimesinden türetilmitir. Öyleyse afiyet, bulunduu

kiiden belann kalkmas demektir.

Binaenaleyh kulun .acizlii, yoksulluu ve muhtaçlyla kalmas Al-

lah karsnda saygnn bir gereidir. Çünkü Allah ile zenginlik, Al-

lah’tan olamayaca gibi genel bakmndan yaratklardan da olamaz.

Fakat bakas nedeniyle kendisinden müstani kalnabiecck belirli bir

yaratktan müstani kalnabilir. Çünkü Allah sebepleri bo yere koy-

mamtr. Bir ksm kaldrlmas mümkün olmayan zât sebepler iken
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bir ksm kalkabilen geçici sebeplerdir. Öyleyse cisinlik kendisinde ka-

lrken cisimden telif ve terkibin kalkmas imkânszdr. te bu, varlktan

cismin kalkmasyla yok olabilecek bir sebeptir. Esas sebepler kalkama-

yacana göre, Allah karsndaki saygnn gereiyle geçici sebepleri de

kabul eder ve fakat onlara eilmeyiz. Bunun yerine düünceyi Allah’a

bal brakrz. Düüncenin Allah’a Allah için balanmas geçerli deil-

dir. Böyle bir ey imkânszdr. Düünce Allah’a sebepler nedeniyle ba-

lanr. te bu, onlar bilmenin tanmdr.

Kukusuz sabrn terkinin ne demek olduu açklanm oldu.

YÜZYRM ALTINCI BÖLÜM
Murakabe Makamnn Bilinmesi

Her ite O’nu gözet

Çünkü O da seni gözetmekte

Huzurda ve gaybette bir takm iler için

Bunun için her halde bir nasibim var

Boalma vakti geldiinde,

alacak olsa bile önemsemem

Murakabe, kendisinde ‘irbimiz’in (içme, pay) bulunduu Hakka

özgü bir niteliktir. Allah öyle der:
c

Allah her eyi gözetendir
** Bu ayet,

cO ikisini korumak O’nu yormaz*27
ayetiyle ayn kapsamdadr. ‘O ikisi’

derken kastedüen, yüce alem olan gökler ile aa alem olan yeryüzü-

dür. Gerçekte ise bu ikisinden baka bir ey yoktur. Alem ise ikiye ayr-

lr; kendi bana ayakta duran alem ile kendi bana bilfiil var olmayan

alem. Kendi bana bilfiil var olan alem cevherlerdir. Kendi bana bilfi-

il var olmayan alem ise olgular (ekvân) ve renklerdir. Bunlar, sfat ve

arazlardr. Öyleyse cisim ve cevherler aleminin süreklilii, arazlarn

kendilerinde yaratlmasna baldr. Arazlar kendilerinde yaratlmad-
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nda -ki beka ve varlklar ona baldr- onlar da yok olur. Arazlarn

var olduktan sonraki ikinci anda yok olduklarnda kuku yoktur. Öyley-

se Hak, cisimler alemi ile ulvî ve süflî cevherler alemini sürekli gözetir

(murakabe). Cevherlerin sürekliliinin bal olduu bir araz yok olursa,

ayn anda Allah cevheri kendisiyle (yok olmaktan) koruduu onun gibi

veya zdd bir araz yaratr. Öyleyse Allah, sürekli yaratr iken alem sü-

rekli Allah’a muhtaçtr. Bu, cevherler ya da. arazlar alemine ait zât bir

muhtaçlktr. te Hakkn varln muhafaza etmek üzere yaratklar

gözetmesi budur. Bu da. Kitabnda ‘Her gün bir itedir*™ eklinde dile

getirdii ‘enlerdir’ (iler).

Hakkn kullarna dönük baka bir murakabesi, kendilerini yükümlü

tuttuu emir ve yasaklarnda belirledii snrlarnda kullarna bakmas-

dr. Bu ise büyüklük ve tehdit (anlam tayan) murakabesidir. Allah,

bir ksm için yaptklar her ite vekil olur. Bu durum ‘

Söyledikleri her

sözde yanmzda bir gözetmen vardr*29 ayetinde dile getirilir.
‘Saygn kâ-

tipler yaptklarn bilir*
30

,

c

Söylediklerini yazacazHn ,
‘iler eyi apaçk bir

imamda yazacaz**2

,
‘Allah, onlarn yaptklarndan habersiz deildir*” gi-

bi ayerler de bu kapsama girer. te bu. Hakkn kullarm gözetmesidir.

Kulun murakabesi üç ksma ayrlr: Birincisi geçerli deil iken di-

er ikisi kuldan meydana gelir. Geçerli olmayan, kulun rabbini mura-

kabesidir. Kul Allah'n zâtn bilmedii gibi O’nun alemle ilikisini de

bilemez. Böyle bir murakabe, murakabe edilenin zâtn bilmeyi gerek-

tirdii için kendisi de bilinemez. Baka bir grup ise, bu murakabenin

geçerli olabileceini ileri sürmütür. Çünkü eriat, anna yarar ekil-

de, Allah’n alemle ilikisini tanmlamtr. Allah her nerede isek bizimle

beraberdir. Allah Ar üstünde ‘istiva’ etmitir. Allah yerdedir. Gizlimizi

ve aça vurduumuzu bilir. O gökte de böyledir. Yakn göe iner. O,

her mümkün mazharda zuhur edendir. Allah’tan bu kadarn örendik

ve bu tanma göre O’nu murakabe ederiz. Bizim eyay murakabe et-

memiz, Allah’ murakabe etmemizin aynsdr. Çünkü Allah her eyde

görünendir. Baz insanlar ‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’

demitir ki, murakabe kast edilir. Baka biri ise ‘Gördüüm her eyden

sonra’, baka biri ‘Gördüüm her ey ile beraber’ biri ise ‘Gördüüm

her eyde’ demitir. Bu tarz insanlar, bu murakabeyi geçerli sayar.
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1

kinci murakabe ise haya (utanma duygusu) murakabesidir. Bu k-

sm ‘
Allah’n gördüünü bilmez mi?'

4U ayetine dayanr. nsan Allah’n

kendisini gördüünü murakabe ederken bu ‘görme* de onu murakabe

eder. Dolaysyla kul Hakkn onu murakabe ediini murakabe eder. te
bu, ‘murakabenin murakebesidir’ ve dince emredilmitir. Üçüncü mu-

rakabe ise kulun kalbini, zâhirî ve bâtnî nefsini -Rabbinin onlardaki

eserlerini görmek üzere- murakabesidir. Böylelikle Rabbinin eserlerin-

den gördüklerine göre amel eder. Ayn ey kendi dndaki varlklarda

da geçerlidir. Kul Rabbinin onlardaki eserlerini görmek üzere muraka-

be eder. Bu murakabe, ‘
Ayetlerimizi ufuklarda ve refslerde kendilerine

göstereceiz
54,5 ayetine dayanr. Bu murakabe, Hak ile ilgilidir, çünkü

O’ndan baka fail yoktur.

Murakabe, kulun murakabe yapmad bir vaktin araya giremeye-

cei ekilde, sürekli gözetme içinde olmak demektir. Bunu örenip iyi-

ce aratrrsan, nefsinde, gözünün gördüü varlklarda, fikir ve aklnn

ulat varlklarda, müahedede sana gösterilen eylerde, d varlnda

ya da her nerede isen kendilerini örendiin varlklarda Hakkn

e’nlerini örenirsin. Buradan, kendi düüncelerini dc örenirsin. er'î

ölçüler murakabeyi (düzenlemek) için, (Murakabeyi düzenlemek için

de er’î ölçüler) gelmitir. Bunlar be tanedir: Farz, mendup, mubah,

mekruh ve haram.

Ariflerden vuslat ve ünsiyet ehli olanlarda murakabe derecelerinin

ulat say yedi yüz yetmi dörttür. Ünsiyet ehli Melamilerde yedi yüz

krk üç, edepli melamilerde üç yüz krk sekizdir. Murakabenin alemlere

dönük nispetleri dc vardr. Mülk alemine dönük iki nispeti varken mc-

lekût alemine -her iki grubun edep sahipleri için- tek nispet, ünsiyet ehli

için ceberut alemine dönük üç nispet vardr.

Biliniz ki Allah, bu bölümü yazarken vakada daha önce bilmedi-

im bir konuyu bana öretti. Söz konusu vaka, berzah aleminde ger-

çekleti ve bana öyle denildi: ‘Dünyann uyuyann annesi olduunu

duydun mu?’ Ben de ‘evet
5

dedim. Bana ‘Bu bölümde ona bir yer ayr5

denildi. Ben de istihareye yattm.
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VASIL

Hz. Peygamber öyle der: ‘Dünyann çocuklar vardr.’ Dünyann

çocuklar var ise dünya onlarn annesidir. Annenin âdeti, mürebbiyesi

olduu çocuklarn gözetmektir. Dünya, çocuklar üzerinde annelik ef-

katine ve ahiret hayatnn zararnn etkisinden korumak üzere onlar

gözetme duygusuna sahiptir. Çocuklar ahirete yönelir. Dünya ise ço-

cuklarna ahiret hayrlarn görmekten engeller. Böylelikle hallerini gö-

zetmeleri güçleir.

Bilmelisiniz ki, dünya ilk yerdir, bize yakndr (dünya: yakn), onda

var olduk, ondan bakasn görmedik. O halde, dünya bize görünendir.

Bu yönüyle dünya bizi koruyan ve bize merhamet edendir. Allah’a yak-

latran amellerimizi dünyada yaptk. Allah’n eriatlar orada ortaya

çkt. Bütün ilahi isimleri kendinde toplayan yerdir dünya. Cennet ni-

metleri ve cehennem azaplar orada ortaya çkt. Salk ve hastalk, mut-

luluk ve üzüntü, gizli ve aleni oradadr. Ahirette bulunan her eyde

dünyann bir benzeri vardr. Oras Allah’a itaat eden güvenilir yerdir.

Allah kullarna vermek üzere bir takm emanetleri dünyaya brakmtr.

Dünyann çocuklarnn hallerini gözetmesini salayan ey bu özellii-

dir. Dünya kendilerine ulatrd bu emanetler ile onlarn ne yapaca-

n gözetler: Acaba, emanete her birisinin konulu gayesine göre hakky-

la riayet edecekler mi? Emanetlerin bir ksm çocuklarn nefslerinin ga-

yelerine uygundur ve dünya onlar da gözeden Acaba bu konuda ken-

dilerine verilen eylere kendi eliyle Allah’a ükredecekler mi? Bir ksm
gayelerine uygun deildir. Bu durumda da dünya onlarn hallerini gö-

zetler: Acaba emanetleri rza ve teslimiyetle kabul edecekler mi? Çünkü

onlar Allah’tan gelen birer hediyedir. Birinci tür hakknda, ‘hsan sahibi

nimet veren Allah’a hamdolsun’ derlerken amaçlarna uymayan durum-

lar hakknda, ‘Her durumda Allah’a hamdolsun’ diyerek sevinç ve üzün-

tüde Allah’a hamd edenlerden olurlar. Allah da emanederi kukudan

arnm temiz ve saf bir halde kendilerine sunar.

Dünyann baz çocuklarnn mizaçlar, su için bir arazi ve kendisine

konulan eyler için bir kaba benzer. Bu yerin mizac suya etki eder.

Çünkü su, bütünüyle temiz, asl bakmndan taddr. Söz konusu su,

yamur suyudur. Yeryüzünün bir bölgesinde biriktiinde -ki arazilerin
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yaps farkldr- güzel mizaçta tat ortaya çkarken geldii ekilde temiz

ve ho olarak onu asl üzerinde korur. Ayrca, kendi durumuna ilave

olarak, mizacna bir tatllk ve temizlik ekler. Bu, salkl-temiz sudur.

Bir yer suyu aclatrrken baka bir toprak daha da aclatrr. Böylelikle

söz konusu yerler suyun temiz haline etki eder.

eriat -anneyle deil- çocuklarn davranlaryla ilgilidir. Allah Tea-

la, ‘anne ve babaya iyilik yapmayH36 emretti. Bu konuda baka bir ayet,

‘Anne ve babaya öf bile deme, onlar azarlama, onlara güzel söz söyle, onla-

ra rahmet kanatlarn ger ve Rabbim onlar beni küçükken terbiye ettii gibi

sen de onlara merhamet et de
,4V

buyurur. Öyleyse Allah, bu konularda

sadece kullardan ortaya çkan davranlar bildii için, tavsiyede bulun-

du. Bu nedenle fiillerinde bu hükümleri gözetmelerini (murakabe) em-

retmitir d, bu sayede onlar da emrettii eyleri yerine getirebilirler.

Dünya, oullarna kar efkatli, sevecen ve merhametlidir; ahiret aydn-

lnn onlar kendisinden koparmasndan endie eder. Çünkü bu esna-

da mahal dünyadr ve hüküm ona aittir, ondan ayrlmak uygun deil-

dir. Nitekim insanlar oraya göçtüünde dünya ahiret diyarna bir itiraz

da bulunmaz. Öyleyse dünya, hüküm vermek bakmndan ahiretten in-

safldr, çünkü kendi otoritesinin geçtii yerdedir. Ahiret günü gelip

gün onun günü olduunda ise, dünya ahirete kar çkmaz ve onunla

didimez. Dünya, insanlardan herhangi birinden daha insafldr!

Katade öyle der: ‘Dünya ne kadar da insafldr! Kendinde kötülük

yapann kötülüüyle knanm, iyilik yapann iyiliiyle övülmemitir.

Dünya özü gerei kötülüü ve çirkinlii vermi olsayd, herhangi bir

peygamberin ve salih kulun onda bulunmas mümkün olmazd. Nasl

olabilirdi ki? Allah onu itaat etmekle niteleyerek öyle der: Ulvîsiyle

(gökler) ve süflisiyle (yerler)
‘

itaatkâr olarak geldikH3v . Baka bir ayette

ise
‘

Yeryüzüne salih kullarm varis olacaktrW9 buyrulur. Salih insan, an-

cak kendisinde tasarruf edebilecei salih ve iyi mala varis olabilir, çünkü

salih bir kuldur. Allah, ‘bütün kullar yeryüzüne varis olacaktr’ deme-

mitir. Bu durum, dünya terekesinin salih bir kazanm olduunu ve Al-

lah’n salih kullarnn ona varis olduunu gösterir. Peygamber öyle bu-

yurur: ‘çinizden biri 'Allah dünyay lanetlesin' dediinde, dünya 'Allah

bizi Rabbine asi edeni ianedesin' der’. Böyle biri, onu lanetledii ve

adn açkça zikrettii için dünya için kötü bir ouldur. Dünya ise

-oullarna merhametinden- olunu lanetleyememi ve Rabbine ‘Bizi



294 Fütûhât- Mekkiyye 7

asi klan Allah anedesin’ demi, onu ismiyle zikredememitir. te bu,

annenin oluna olan eflcat ve merhametidir.

Ne alacak itir! Allah’n bize emrettii itaat snrnda duramadk,

onu baaramadk, annenin (dünya) tank olduumuz huylarna, bize

olan efkat ve merhametine vefa gösteremedik. Hz. Peygamber, ‘Dünya

müminin ne güzel bineidir! Onun üzerinde iyilie ular, kötülükten

onun vastasyla kurtulur’ buyurur. Hz. Peygamber, kötülükleri kendi-

lerine hatrlatp onlar kötülüklerden kaçrmak, iyilikleri süsleyerek ken-

dilerini iyilie yöneltmekle, dünyay çocuklarna kar duyarllkla nite-

lemitir. Dünya oullaryla yolculuk eder ve onlar iyilik diyarndan kö-

tülük diyarna tar. Bunun nedeni Allah’n kendisine indirdii ve ‘eri-

atlar’ diye isimlendirilen ilahi emirleri güçlü bir ekilde müahede etme-

sidir. Böylece kullarnn mutlu olmas için o hükümleri yerine getirme-

lerini ister. Hz. Peygamber de dünyay en güzel niteliklerle nitelemi,

onu iyiliklerin yeri yapmtr. Murakabe ehlinin balama noktas, bu ni-

telii elde etmek üzere, ‘annelerinin’ hallerini gözetmek olmaldr. Çün-

kü çocuk, gözlerini annesinin yannda açar ve ondan bakasn görmez.

Bunun yan sra çocuk doal olarak annesini sever ve babasndan çok

ona yönelir. Çünkü çocuk, kendisini terbiye edenden bakasn tanmaz

ve onun davranlarn taklit etmesi kaçnlmazdr.
1

öyle sorabilirsin: ‘Peki dünya niçin ahireti kskanr?’ Daha önce de

belirttiimiz gibi, yetlc dünyaya ait iken -ki dünya böyle itaatkârdr-

ahiretin burada bir otoritesi yoktur. Ahirette olan ey, dünyadaki haz ve

aclardr. Öyleyse iki diyar, eittir. Bu nedenle çocuklarnn ahirete yö-

nelmesi dünyaya güç gelir. Çünkü onlar ahiret dourmad gibi terbi-

ye etmekle de yorulmamtr. Bütün bunlara ck olarak insanlar, âri’nin

belirledii kötü fiillerden yaptklarn dünyayla ilikilendirirlcr. Onlar

ise dünyann deil, insanlarn halleridir. Çünkü kötülük yükümlünün

fiilidir, dünyann deil! nsanlar yaptklar ve âri’yi raz eden belirlen-

mi fiillerini ise ahiretie ilikilendirir. Halbuki bunlar onlarn halleridir,

ahiretin deil! Çünkü iyilik de yükümlünün fiilidir. Öyleyse dünya ev-

latlarna ulaan veya onlardan ortaya çkan günahn ecrinin sahibidir.

Dünyay böyle bilen kii, onu tanm demektir. eriat ve akla göre

onun hallerini gördüü halde dünyay böyle bilmeyen ve tanmayan

kimse ise ahiret hakknda daha da cahildir, çünkü o, ahiretin tadn tat-

mamtr.



Yüzüncü Ksm 295

B noktada ahiret hallerini kef ve mütalaa ederken Allah yolunun

ehlinin keflerinde bir yanlg ortaya çkar. Onlarn kef ettikleri ey

gerçekte ahiret deil, dünyadr. Allah onu berzah aleminde kef ya da

uyku gözüyle yakazada bilmedikleri bir ekilde ortaya çkartmtr. On-

lar ise dünya hakknda zikrettiimiz eyi bilmedikleri halde atei, kya-

meti gördük diye rüyalarm anlatrlar. Halbuki oras nerede, buras ne-

rede! O genilik nerede, bu genilik nerede! Böyle bir insann gördüü

ey, Allah’n onu yaratt iyilik, itaat, hükümde adalet, öüt ve hayr-

hahlk ve hatrlatma özelliindeki dünya halidir.

Bilindii gibi, kyamet henüz mevcut deildir. Dünya hayatnda

görülen dünya kyameti, dünya cenneti ve dünya cehennemidir. Bu ikisi

dünyaya hizmetçi olarak gelmitir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Cenneti

ve cehennemi duvarn üzerinde gördüm 5

. Rivayete göre, küsuf nama-

znda kbleye doru giderken bir miktar geri çekilmi, sonra ileri gider-

ken elini ileri uzatmtr. Sebebi sorulunca öyle demi: ‘One geçerken

cehennemi gördüm. Atei bana ular diye korktum. Elimi uzattmda

ise cenneti görmütüm. Onun meyvelerinden kopartp size göstermek

istedim. Onu getirseydim siz de ondan yerdiniz.’ Hz. Peygamber, ce-

hennemde bir kedi sahibesini ve Amr b. Luhayyi adnda kâfirlerin kâfiri

birini görmütür vs. Bütün bunlar, uyank bir halde namaz klarken

oluyordu. Halbuki peygamber, ‘Ahireti gördüm, ahiret cennetini ve ce-

hennemini gördüm’ vs. dememitir. Aksine ‘Bu duvarn üzerinde gör-

düm’ demitir ki, o da dünya hayatnn bir parçasdr.

Bu nedenle Peygamber öyle der: ‘Cennet bana duvarn üzerinde

canlandrld. 5 Burada ‘Cennet duvarn üzerinde idi
5 dememitir. Baka

bir rivayette ise ‘Cenneti gördüm5 demi, onu bir yere izafe etmemitir.

Hz. Peygamber bir cennetin misalinin gösterilmesini zikretmitir. Bir

eyin misal alemindeki sureti ise, o eyin kendisi deil, benzeridir. Hz.

Peygamber ‘Bana misali gösterildi’ demitir. Nitekim Allah Cebrail

hakknda ‘Meryem'e yakkl bir insan suretinde göründü5440 demitir.

Acaba Meryem’e gönderilen Cebrail, Cebrail’den bakas myd? Hayr,

Vallahi o Cebrail idi. Öyleyse Peygamber, cennet ve cehennemi dünya-

da, dünya hayatnda ve dünya diyarnda görmütür, Allah kendisini

överken
‘

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ndr ’44
‘ diye buyurur. Bu ikisi de

dünya hayatna aittir.
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Ahiretteki her eyin dünyada olduunu kabul ettik. Bunlarn bir

ksmn biliriz, bir ksmn bilmeyiz. Üstelik dünyada ahirette bulunma-

yan bir ilave vardr. Öyleyse dünya yaratl bakmndan daha tamdr.

Yükümlülük ve bütün amaçlarn gerçeklemeydi olmasayd, ahiret

onunla denk olamazd. öyle diyebilirsin: ‘Dünyann ahiretten üstün

olan ilavesi nedir?’ öyle deriz: ‘Ahiret ayrm, dünya hayan ise karm
ve ayrm yeridir. Öyleyse cehennemlikler ve cennetlikler ayrr. Cennet

ehli cennette, cehennem ehli atetedir. Hepsi yüzlerinden tannr. Dün-

ya hayannda da ahiretteki ayrm vardr, fakat onun kadar genel deildir.

Çünkü Allah’n bildirmesiyle dünya hayatnda peygamber ve nebilerin

bulunduunu örendik. Ayn zamanda peygamberlerin mutlu olarak

müjdeledikleri kimselerin varln örendik. Allah öyle der:
£Dünya ve

ahiret hayatnda onlar için müjde vardr .’
442 Dünyann genellii budur.

Muduluk ehlinden kimse, bir nefeslik bile olsa maksat gerçekleir ve

dünyadan müjdelenmeden ahirete gitmez. Buna karn peygamberlerin

bedbahdkla müjdeledii kimse bu özelliiyle ayrmtr. Allah öyle

der:
£Onlar azap ile müjdele .’443 Burada Peygamber insanlarn çouna

kar susmu ve bedbahtlar belirtmemitir.

Ahiretteki bedbahdann nitelikleri bu hayatta mudular üzerinde

gözükür. Bunlar üzüntü, bela, alama, zillet ve huu gibi niteliklerdir.

Ahirette mudularn nitelikleri ise, bu diyarda cehennemlik olan, bed-

batdar üzerinde ortaya çkar. Örnek olarak iyilik, nimet, sevinç, amaç-

lara ulamak, emirleri yerine getirmek gibi huylar verebiliriz. Çünkü

bu yaratl bu niteliklerden bir payn olmasn gerektirir. Bunlarn bir

ksm bunlar tek bir yerde bir araya getirirken bir ksm iki diyarda bir

araya getirir. Böylelikle mümin iman ile nitelenmek üzere kâfirin niteli-

iyle belirirken kâfir ise iman ile nitelenmek üzere müminin niteliiyle

görünür.

Allah mümini ve bedbaht iman ve küfür lafznda ortak yapmtr.

Bunlar, anlamlar belli lafzlardr. nsanlarn çou, iman ‘Allah’a iman

etmek’ ile ilgilendirirken küfrü bâtla inanmayla irtibadandrr. .Allah ise

‘Bâtla inananlar
3444

diyerek onlar ‘müminler’ diye isimlendirir. ‘Ve Al-

lah’ inkâr edenler
*44* Dünya ahiret hayatnn sahip olduu eye sahip

iken ahirette bulunmayan bu ilaveye de sahiptir. Teri, ahirette sadece

bir yerde gerçekleir ki oras insanlarn secdeye çarldklar yerdir. Bu

secde ile Araftakilerin terazilerinin ar gelmesi salanr. nsanlar ise
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bunun farknda deildir. Bu açklama nedeniyle Allah ehlinden bir ks-

m -ki kimseyi Allah’a kar tezkiye etmem- öyle der: ‘Hakkn dünyada

insanda bulunuu, ahirettekinden daha kâmildir.’ Bu düüncedeki in-

sanlar gördük ve baz meclislerde onlarla konutuk. Bu düüncenin de-

lili halifeliktir. Dünyada insan, hiç kukusuz, ahirettekine göre ilahi ni-

teliklerde daha kâmildir. Çünkü burada insan nimedendirmc ve intikam

gibi ilahi niteliklerle gözükürken ahirette bunlar insanda ortaya çkmaz.

Çünkü ahirette kimseye kar nimet ya da intikam olmayacaktr. efaat

etse bile izne baldr. Öyleyse nimetlendirme izin verilene aittir. Cen-

net vc cehenneme gelirsek ‘ölümü kurban ettikten sonra’ hayr! Aksine,

bu kitapta zikrettiimiz bir hikmet nedeniyle, kyamette intikamn bir

yönü 'gerçekleir. Örnek olarak ‘Yazk, yazk!’ gibi hadisi verebiliriz.

Böylelikle onlar -Allah’n kullar- Allah’ burada murakabe ederler. Bu
ise, dünyann oullarn murakabe etmesidir. Öyleyse dünya, çok gözet-

leyen bir annedir. Annenizin ahlâkna sahip olun, mutlu olursunuz!

YÜZYRM YEDNC BÖLÜM
Murakabenin Terki

Murakabe yapma! Varlk’ta Bir’den bakas yok

0 varln ta kendisidir

Bir durumda (hal) Sahip denir O’na

Bir durumda ise köle

Delilimi sorarsan: Muhtaçlk ayeti

Muhtaçlk Zenn ve Övülen’edir

Tilavette böyle geldi bir nas

Mutluluundan uzak olanda veyaknda

Sonra ‘Allah’a borç verin’ ayeti geldi

Eksiklik ortaya çkt ki, artn ta kendisidir
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Murakabe, (Hakka) yaknlama için misali (temsili) bir tenezzül-

dür. Allah’ bilenlerin mertebesi ise. Hakkn benzerinin olmamasn

(kabul etmeyi) gerektirir. Böylelikle ekiller ve benzerler ortadan kalk-

m, lah’n dununu snrlanmam ve zabt edilmemi, i bilinmez ol-

mutur. Hakkn bize malum olduuna inandmzda bile, O’nun ma-

lum olmad açktr ve O’nun hakknda sübûtî bir bilgi gerçekleme-

mitir. Aksine gerçek bir olumsuzlama ve akledilir bir nispet vardr. Bu

nispeti dta var olan eserler salamtr. Dolaysyla nasl, nerede, ne

zaman, vaz‘, görelilik, araz, cevher, ne kadar -ki miktar demektir- vb.

on kategorinin hepsi, ‘kesin bir edilgenlik’ ve belirli bir fiilden ibarettir.

Baka, bir ifadeyle bilinmeyen bir failden ortaya çkan fiilden ibarettir.

O’nun eseri görülür, fakat haberi bilinmez. Kendisi bilinmez ve var

oluu meçhuldür.

Öyleyse kimi murakabe edeceksin? Gözün gördüü, hayalin zabt

ettii, zamann snrlad, nitelik ve hükümlerin sayd, hallerin nite-

lendirdii, konumlarn ayrtrd, göreliliin izhar ettii, araz veya

cevherin gösterdii bir ey yok d! Nitelikleri kabul etmeyen nasl mu-

rakabe edilir ki? Bilgi hayali ortadan kaldrr. Öyleyse Allah gözetendir,

gözetilen deil! Allah koruyandr (hafz), korunan deil! nsann koru-

duu ey, kalbindeki itikaddr. te bu, kulun Rabbinden (kalbine)

sdrd ksmdr.

Öyleyse murakabe edersen, kimi murakabe ettiini bil! Kendinden

uzaklam ve zâtndan bakasm bilmi deilsin. Öyleyse sonradan

olan, ancak kendisiyle ilikili olana iliebilir. Bu ise, söz konusu eyden

senin yannda bulunan eydir. Senin nezdinde bulunan ise sonradan

olmutur. Öyleyse sen kendi cinsinden uzaklam deilsin ve gerçekte

nefsine yerletirdiin eyden bakasna tapmadn. Bu nedenle Allah

hakknda sözler farkllam, haller bakalamtr. Bu balamda bir

grup ‘o öyledir’ derken bir grup ise ‘öyle deildir, aksine öyledir’, bir

ksm ise Allah hakkndaki bilgide ‘suyun rengi kabn rengidir’ demitir.

Bu durum delil ile etkindir, gözün görmesinde bu söz sahibinde etkin-

dir. Baknz! Hayret bütün inançlara nasl nüfuz etmektedir!

Hepsinin de hayreti büyük olmu, hasretleri sürmü, Mabudunu

bilemedii için maksadna ulaamamlardr. Bunun nedeni, insann el-

de edilmesi mümkün olmayan bir eyi hedeflemesi, yolu bilinmeyenin
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yoluna kendini vermi olmasdr. Kâmilden daha mükemmel olan in-

san, Allah hakknda bütün inançlar kabul eden, O’nu imanda, deliller-

de ve inkârda tanyan kiidir. Çünkü inkâr, belirli bir itikada yönelmek

gibidir. Öyleyse hakikate (bir’e) ulamak istiyorsanz, O’nu her gözle

görünüz! Çünkü Hak, tecellisi genel olandr. Her surette bir yüzü

(vech) ve her alemde bir hali vardr. Artk ister murakabe et, ister etme.

Sadece sevap alan ve veren, ceza gören ve cezalandrlan vardr.

Yüzüncü ksm sona erdi, onu ‘Rza’ halikndaki yüz yirmi sekizinci

bölüm ile yüz birinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'n Adyla

YÜZ YRM SEKZNC BÖLÜM
Rza Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Rabbimden korumasn istedim

Her türlü kötülük ve eziyetten

Ondan görmek isterim (her eyi

)

Tpk ruhu gibi, soyutlanm bir halde

O’ndan srarla isteyerek

O’ndayok olarak ‘Ona balanarak istedim

Kendinden çekip alnm

Kendinden geçmi ve alnm

Öyle ki doru diyebileyim

Kendi halimizden: Ne güzel

Ondan öyle raz oldum

undan dolay ondan raz oldum

Bunu O’na böyle nispet ederim

Hüküm bakmndan böyledir
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0 bir kesin delildir

Mevcut bir eye

Onu 'den’ ve ‘dan 'dan ayrrsn

öyle ve bu diye nitelersin

Mârifet sahibi olursun

Hakkn bilen biri olarak

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki ‘kesin delildir’ sözüm, r-

zann çokluktan mevcut olan eye kant olmas demektir. Kul mevcut

olan ile -Allah karsnda saygnn gereiyle- Allah’tan raz olur, çünkü

Allah’ vekil edinmitir.

Rza, Allah ehli nezdinde görü ayrl bulunan bir konudur. Rza

bir makam mdr, hal midir? Hal sayanlar, rzay mcvhibclcrc katarken

makam sayanlar kazammlara katar. Rza, ilahi bir niteliktir. Allah’a izafe

edilmi her ilahi nitelik ise, vergi veya kesb ile nitelenmez. Öyleyse ken-

disini yaratklarla ilikilendirdigimizde rza. Hakka ait olandan farkl bir

anlam kazanr. Bu durumda o yaratklara göre kul adna gerçekleip sa-

bit olursa makam, yok olursa haldir. Rza gerçekte her iki nitelii de

kabul eder ki, bu dorudur. Öyleyse rza baz insanlar için hal, bazlar

için makamdr. Her üahi nitelik böyle ele alnr. O halde, ilahi nitelikler

yaratklara nispet edildiklerinde inançlarn yerini alrlar. Allah her inanc

kabul ettii ve her inanç O’nun hakknda doru olduu gibi ilahi nite-

likler de yaratklara nispet edildiklerinde makamlarn ve hallerin nitelik-

lerini kazanrlar. Bu ve benzeri niteliklerin açklamas böyledir ve iin

gerçei de budur.

Allah kendini raz olmak özelliiyle nitelemitir. Bu, kulun kendin-

den Allah’a verdii eydir. Allah ondan raz olmu, kul da -bütün gücü-

nü vermemi olsa bile- Allah’tan raz olmutur. Sonuçta bir güçlüe

dümesine yol açacak ekilde bütün gücünü harcarsa, onu güçlük ve

meakkatle vermi saylr. Allah ise dininde kullarndan güçlüü kaldr-

mtr. Buradan ‘Gücünü? yettiince Allah’tan korkun*4
*,

‘Allah insan gücü

ölçüsünde yükümlü tutar
*47

gibi ayetlerde dile getirilen güç yetirmenin

tanmnn güçlüün ilk derecesi olduunu anladk. Kul bunu hissederse

veya hissetmezden önce farkna varrsa, bu, dince emredilmi ‘güç ye-
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tirme’nin snrdr. Böylece kul
‘

Gücünüz ölçüsünde Allah’tan korkunH48

ayetiyle ‘Allah dinde sizin için bir güçlük yaratmad’***
ayetini ve ‘Allah’n

dini kolaydr’ hadisiyle
‘

Allah size kolaylk diler
’*50

ayetini
‘
Gücünüz ölçü-

sünde (.Allah’tan korkun)
2451 ayetinde bir araya getirir. Sahabe (takvayla

ilgili) ‘güç yetirme’den belirttiimiz eyi anlaynca
‘
takvann hakk 1*52

ifa-

desindeki azimet karsnda ‘güç yetirme’ bir ruhsat olmutur. Böylelik-

le Allah, yükümlü tuttuu eyi herhangi bir güçlük çekmezden gücün

ölçüsünde yerine getirdiinde senden raz olur. Sen de dünyada sana

verdikleri nedeniyle Allah’tan raz olduun gibi bu konuda O’ndan raz

olursun. Dünya hallerinin bilhassa ‘itaat
5 demek olduunu açklamtk.

Bunu ‘murakabe’ bahsinde açklamtk.

Hakk’n dünya ve ahirette sana verdii her iyilik ve nimet, Allah’n

nezdindekine göre pek azdr. Allah’n nezdindeki eyler sonsuzdur. Se-

nin için gerçekleen ey ise, varlkta gerçeklemesi bakmndan sonlu-

dur. Sonlunun sonsuza nispeti ise azn azdr. Hzr sudan içmek için

denize gagasn daldran ku hakknda Hz. Musa’ya böyle diyerek kuun

gagasyla ald su ile denizi insanlarn ve Allah’n sahip olduu bilginin

örnei yapmt. Bu nedenle Allah amelin az hakknda ‘Allah onlardan

raz.olmu** demi, sevabm az hakknda ‘
Onlar da Allah'tan raz olmu-

tur
2^

*

demitir. Çünkü sonsuz olan eyin elde edilmesi mümkün deil-

dir, çünkü o sonsuzdur. Bu nedenle rzann az (ve mevcut) ile ilgili ol-

duunu söyledik. Bu ise mevcut ile raz olmaktr. Böylelikle Allah’tan

ve Allah’tan (anillah) Allah’ta az ile raz olunur.

Allah önce kendisinin kullarndan raz olduunu zikretti. Allah’n

rzas, kendilerini yükümlü tuttuu amellerden güç yetirilebilenleri ka-

bul etmesidir. Bunun karlnda gerçekleen sevaptan kullar razdr,

çünkü onlar Allah’n nezdinde kendilerine ulaandan fazlasnn bulun-

duunu bilir. Öyleyse Allah onlara her an ve hal be hal sürekli ve kesin-

tisiz olarak ulatrr. Bununla beraber mqru bir yükümlülükten kaynak-

lanan kullann amelleri kesilir, ibadederi kesilmez:

yi ya da kötü amelin karl cennet ve cehennemliklerde bir sona

erdiinde, karlklar mutlularda ibadet, cehennemliklerde zorunlu kul-

luk karl olarak kalr. Ru ise, hiçbir zaman kesilmeyen bir karlktr.

te bu, rahmetin geniliinin ve kapsayclnn onlara verdiidir.

Çünkü rablik iddiasnda bulunsalar bile günahkârlar zorunlu kulluklar-
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m görmekten ayrlmaz. Onlar, bulduklarn iddia ettikleri ey hakknda

yalan söylediklerini kendiliklerinden bilirler. lgili olduu eyin yok ol-

masyla iddia ortadan kalkar, iddia esnasnda ve bundan önce üzerinde

bulunduklar kulluk nispeti geride kalr. Böylece ‘Belâ’ sözünün meyve-

sini devirerek irtidat ettikten sonra müslüman olan kimseye benzerler.

Artk hepsinin üzerinde ‘Belâ (Evet, Rabbimizsin)’ sözü hüküm sahibi

olur, sahip olduklar ölçüsünde bedbahda maruz kalmalarndan sonra

hepsi sonunda mutlulua ular. ‘Belâ’ sözü, bandan sonsuza dein

dünyada, berzah ve ahirette kendilerine elik eder. Baz insanlar ise, gö-

rünüte, ortak koulanlar hakknda iddia ettikleri ilahltk nedeniyle

tevhid hükmünden kendilerini çkartan geçici durumlara maruz kalr.

Böylece O’nu ispat ettikleri gibi ilave yaparlar. Onlann bu ekledikleri,

müminler için sebepler gibidir.

Arzî olan her ey, yok olduu gibi hükmü de yok olmasyla yok

olur, hüküm esasa döner. Esas ise, muüuluu gerektirir. O halde,

-Allah’n izniyle- herkes mutlulua ular. Bununla beraber iki yer de

kalcdr, her birini dolduranlar vardr. Rahmet de her ikisine elik ettii

gibi burada da zorunlu kulluk herkese elik eder. Baz kimseler bu zo-

runlu kulluk üzerinde kalrken rablik iddiasnda bulunan kii kendinden

zddn bildii bir iddiada bulunmutur.

O halde rza makam, sana açkladmz ekildedir. Artk bundan

sonra rza için ister hal ister makam ister nc hal nc makamdr de! Rza-

nn Allah’a ve yaratklara nispeti arasndaki fark da örenmelisin. ‘Alal

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

YÜZYRM DOKUZUNCU BÖLÜM
Rzann Terkinin Bilinmesi

ekilcilere göre rzann terki knanmtr

Allah’ bulanlarda ise ayettir
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Yaratanlarm hakkyla bildiklerini gösteren ayetler

O’nun vastasylafâni ve baki kalmalar yönüyle

lah hükmüne balanan nefsten razdr

Alametleri de nefstedir

Nefs de O’ndan razdr ve hakknda yoktur

Ne bilgisi ne vecdi ve hazz

Nefsin dnda akln da yoktur

Ne rzas ve ne de bir sonu

Allah’n mertebesi, ‘az’ ile raz olunmayacak kadar genitir (halbuki

rza az ile yetinmek demekti). Fakat Allah’tan deil, (verdii anlamn-

daki) O’ndan olandan raz eder. Çünkü Allah’tan raz olmak, Allah

adamlarnn himmetlerini keser. Allah ise, peygamberine hitap ederken
‘

Rabbim! Bilgimi artr, de’
455 buyurdu. Bununla birlikte, öncekilerin ve

sonrakilerin bilgisi onun adna gerçeklemi, bütün lakikaderi toplama

özellii kendisine verilmiti. Allah’tan istenilip Allah’a fazla gelebilecek

bir i yoktur. Allah’tan istenilen eyler sonsuzdur ve dolaysyla O’nun

nezdinde durulacak bir ucu yoktur. O halde Allah’ bilenlerden isen da-

ha fazlay istemede geni davran! Mümkünlerin genilii bir biti kabul

etmezken kendisi için zorunlu hususlarda ve -her mümkünün O’nda bir

sonu bulunamayaca hakkmdaki bilgisine göre- ilahi genilik hakknda

ne düünürsün? Böyle bir bilgi selb veya ispat (olumlama ve olumsuz-

lama) nitelikleri bakmndan mümkünün ilgili olmad eyler izafe edi-

lebilir. Kul rzay terk ettiinde onu bu tanma göre terk eder. Öyleyse

kul Allah’tan razdr ve O’ndan raz deildir. Çünkü O’ndan raz olmak,

O’nu bilmemek ve nakslk demektir. Kâmil kul ise, kemal suretinde ya-

ratlmtr.

Baz sûfler, ‘Altm küsür seneden beri’ -ya da belli bir süre vere-

rek- ‘Allah beni naho bulduum hiçbir duruma yerletirmedi’ der. Pir-

ler, bu sözün rza makamnn sürekliliine iaret ettiini söylemitir.

Bununla ise, hallerin sabitliine delil getirilir. Çünkü onlara göre rza

hallerden biridir. Böyle bir hal, masum ve korunmu olmayandan ba-

kas hakknda geçerli deildir. Dolaysyla bu sözü söyleyen kimse ko-

runmu ve masum kimselerden olabilir. Böyle deil ise, kaza edilen her
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konuda deil, Allah’n kendisini yerletirdii durumlar hakkmdaki kaza-

sndan raz olmay kast etmitir. Çünkü kaza edilen eyde doru bir gö-

rü sahibi isen. Hakkn yüzünü onda görmü, (fakat) ondan raz ol-

mamsndr. Onu bu ilahi göz ile görmez isen, gerçekte ondan raz ol-

san bile. Hakkn yüzünü görmü olmazsn. Allah, kullar için inançsz-

la raz olmaz. Öyleyse, bu hal veya makamdan kendini koru! Çünkü

o, Hak ile didime anlam tad için, üzerinde ayaklarn sabit kalama-

d kaygan bir zemindir.

YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM
Ubûdet Makam (Zorunlu Kulluk)

Ben mârifetim nedeniyle nefsime müntesibim

Hak için iki nispetimizin de nedenli olmas bakmndan

Onun yaratklar için illet olmas bilinemez

Yüce kadrinin bilinmeyii nedeniyle

O mutlak anlamda müstanidir

Muhtaç deildir, Rahman tenziline (vahiy) yerletirdi

Benim bu söylediimi, Kuran da tüfsil etti

Aratr ki, aratrmayla ayrntsn bulasn

Ubudiyet (kulluk), ubûdete mensubiyettir. Ubudet ise, nispeder-

den arnmtr: Ne Allah’a nc de kendine nispet edilir, çünkü Allah nis-

peti kabul etmez. Bu nedenle dilde kelime ('ubudiyet
3

eklinde) nispet

harfiyle gelmedi. Öyleyse zelil olanlarn en zelili, kendisiyle iftihar et-

mek üzere, baka bir zelile kendini balayandr. Bu nedenle yeryüzü

hakknda zelilliini abartmak üzere ‘zelûl’ denilmitir. Çünkü zelil var-

lklar (söz gelii insanlar), onun üzerine basar. Bu durumda yeryüzü,

onlardan daha zelildir, öyleyse ubudiyet, zillet ve yoksulluk makamdr
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ve ilahi bir nitelik deildir. Ebu Yezid el-Bestani, kendisiyle Allah’a

yaklat her nitelikte ulûhiyetin bir pay olduunu görüp Allah’a yak-

lamasn salayan bir sebep bulamaynca öyle der: ‘Rabbim! Sana

neyle ulaabilirim ki?’ Allah ise, velîlerine hitap ettii gibi ona hitap

ederek öyle der: ‘Bana ait olmayan bir ey ile bana yakla!’ Ebu Yezid,

‘Sana ait olmayan ey de nedir d?’ diye sorunca Allah ‘Zillet ve yoksul-

luk’ diye buyurmutur.

Burada açklanamayacak ve sadece Allah’n örettii kimsenin bile-

bildii bir sr vardr. Allah kullarn kendisi hakknda ei, çocuu ve

benzerleri olan; cimri ve mala muhtaç bir yoksul diye konuturmutur.

Yoksul denilmesi kullarn ‘Biz zenginiz’
456 sözlerinden dolayl olarak or-

taya çkar. Ardndan Allah öyle der:
‘

Onlarn söylediklerini yazacaz’437

Allah’n yazmas bir zorunluluktur. Bu, Allah’n basiret gözünü açt
kimse için srrm bulunduu yerdir. Baka bir sr da ‘Allah, ‘Allah yoksul-

dur, biz zenginiz' diyenlerin sözünü duymutur ’1S8 ayetinde vardr. Böylece

onlar cezalandrmada kâfirlerin arama katt. Kâfirler (örtenler), Hakka

zorunlu olan tenzih niteliklerini ve -isimlendirilenlerinde deil- nitelik-

lerin isimlerindeki ortakl gizleyenlerdir. Öyleyse kulun anlam zelil

demektir.
cArz- mabede5

,
zelil ve hor görülmü yer demektir. Allah

öyle der: ‘Ben cinleri ve insanlar ancak bana ibadet etsinler diye yarat-

tm us)
Allah, bunu bu iki cinsin dndakiler için söylememitir, çünkü

insan ve cinlerin dnda hiç kimse ilahlk iddiasnda bulunmad gibi

onlar Allah’tan bakasmda da böyle bir eye inanmam veya Allah’n

yaratklarndan herhangi birine kar büyüklenmemilerdir. Bu nedenle

Kuran, dier yaratklardan farkl olarak onlar zikretmitir. ibn Abbas

öyle der: ‘Bana ibadet etsinler, beni bilsinler demektir.’ Burada bn
Abbas lafzn gösterdii yorumu yapmamnr. Bu yorum, ‘Benim için

zelil olsunlar’ eklindedir. O’n bilmeyen kimse, onun karsmda zelil

olamaz. Öyleyse önce Allah’n izzet sahiplerini zelil eden Aziz olarak bi-

linmesi zorunludur. Bu nedenle bn Abbas ibadetin yorumunda marifet

kelimesine ulamtr ki bu ona kar zannmzdr.

Hz. Peygamber kadar kimse bu makam ile tam olarak tahakkuk

etmemitir. Bu nedenle Peygamber srf kul, kendisini kulluk mertebe-

sinden çkartan bir zahit idi. Allah onun kendisine izafe edilen -hüviyeti

ve toplayc ismi bakmndan- srf kul olduuna tanklk ederek ismi

hakknda öyle der. ‘Ne zaman ki Abdullah ayaa kalkt, O’na dua etti.’
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Hüviyeti hakknda ise öyle buyurdu:
‘

Kulunu geceleyin yürüten münez-

zehtir.™ Böylelikle onu kul olarak yürütmütür. Hz. Peygamber kya-

met günü makamn bildirmek istediinde, snrlayarak öyle demitir:

‘Ben Ademolunun efendisiyim! Övünmem.’ Yani, efendi olmakla siz-

den üstün olduumu anlatmak istemedim, sadece bunu bildirmek iste-

dim. Bu ise, bana uymakla yükümlü olduunuz için, size bir müjdedir.

Bir rivayette ise ‘fahr’ yerine ‘fahz’ gelmitir. Bu durumda ‘ben onu

övünme maksadyla söylemedim ve ben öyle biri deilim’ demektir.

Çünkü c

fahz\ yalanla gerçekmi gibi gururlanmak demektir.

Ubudiyetini yerine getirirken Hakkn karsnda kul, lambann kar-

snda ahs ile gölgesine benzer. Ia yaklatkça gölge büyür. Allah’a

yaklamak -O’na deil- sana ait özel nitelikle mümkündür. Iktan uzak-

laldmda gölge küçülür, çünkü seni Haktan uzaklatran ey, hak et-

tiin niteliinden çkman ve O’nun niteliini arzulamandr/ Allah ‘her

kibirli zorbann kalbini mühürler.
,461

Kibir ve ceberut, Allah’n iki niteli-

idir. ‘Tat, sen aziz ve kerimsin Bu, ‘Senden sana snrm’ ifadesinin

tam açklamasdr.

Hakka özgü ve kendisinde ortakln gerçeklemedii herhangi bir

sübûtî nitelik -selbî ya da izafi olanlar deil- varsa, bu makam sahibi

özel anlamda onu bilir. Fakat zevk bakmndan onu bilenler azdr.

Çünkü senin en özel niteliin ile tam olarak özdeleip kendine özgü

hale geldiinde ve onunla Hakkn huzuruna girdiinde. Hak sana senin

herhangi bir paynn olmad en özel nitelik ile karlk verir. Ortak bir

nitelikle geldiinde ise ortak nitelikle karlk verir. Bu niteliin sana ve

ona nispet srrn da bilirsin. Bu garip bir bilgidir. Onu tadan birini

bulmak nadirdir. Bununla birlikte o, sana ait olan birincinin altndadr.

Bunu hakkyla bilmelisin ve örenmelisin! Ubudiyet makam, bunu sa-

na verir.

Ubudet makamna gelirsek, bu makamda Allah hakknda hangi

bilgiyi elde edeceini bilemezsin. Çünkü o makamda Allah’tan ve olu-

tan nitelikler silinmitir. Ubudet makam, son derece çetin bir makam-

dr. Çünkü sûfilcrc (taife) göre, mümkün alemin nispeder olmakszn

var olmas (beka), geçerli deildir. Âlem, özü gerei bakasyla zorun-

ludur. Bu makama ise, mazharda zuhur edenin kulun niteliiyle zuhur

ettii eklinde dikkat çekilebilir. Çünkü zuhur eden, herhangi bir maz-
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harn hakikatiyle boyanr. Öyleyse zuhur eden, ubudiyete nispet edil-

mez, çünkü onun ardnda ini yoktur. Nispet edilen ise, mertebe bak-

mndan nispet edildiinden aadadr. Öyleyse zuhur eden, Allah’a

nispet edilemez. Çünkü mahzarn verdii eser, zuhur edenden bakas

deildir. Allah’n ardnda varlacak bir yer yoktur ve bir ey kendine

nispet edilemez. Bu nedenle ubudet, nispet harfi olan ‘ye’ olmakszn

gelmitir. ‘Adam ubudiyet ve ubudet arasndadr’ denilir. Yani zilleti

açk, nispetleri bilinmezdir. Dolaysyla nispet edilmez, çünkü kime nis-

pet edilecei belli deildir. Öyleyse o, kuldur-kl deildir.

YÜZ OTUZBRNC BÖLÜM
Ubudiyetin Terki Makam

Bir nedenliye (malûl) kendini baladysan, ona aitsin

Sen halka deil, Allah’a aitsin, engel olunuz!

Biz mazharîarz, mabud ise zuhur edendir

Alemi izhar eden alemin kendisi, dikkat ediniz!

Beni anlamsz getirmedi, Hakkyla O’na ibadet edelim diye yaratt

eriat ve düünce böyle hükmetti

Ben O’na ancak O’nun suretiyle ibadet ederim

O dürmesinde (tayy) beerin bulunduu kimsedir

Kaza -suretimizi incelersen- nedir?

Tasarruf, hüküm ve kaderler nedir

?

Hepsi köprüdür, eer düünürsen!

Köprüyü geçebilen baarsz olmaz

Ubudiyetin terki, mümkünlerin yoklukta -ki onlarn asldr- kalc

ve onlarn Hakkn mazharlar olduklarn dikkate alan adna geçerli ola-
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bilir. Varlk, Allah’a ait iken etki mazharlara aittir. Çünkü onlar, zuhur

eden her bir varlkta snrlarn (hadler) sayesinde ortaya çkt eye zu-

hur edenin varln dorudan kazandrrlar. Öyleyse mazharlar, daha

çok sayya benzer. Say varl olmayan akledilir bir ey iken hükmü sa-

ylanlarda ortaya çkar. Saylanlar ise, her ne olursa olsun, var olanlarn

suretleridir. Var olanlarn çokluk nedeni mümkünlerin (sabit) a’yândr.

Bunlar, varlklarn suretlerinin deime nedenidir. Öyleyse saynn

hükmü her hüküm sahibinden önce gelir.

Bu ciltte bu bölümün bamda say ve saylanlar konusuna ulanca

uyudum. Rüyamda Hz. Peygamber’i gördüm. Önündeydim. Birisi

-kendileri de duyacak ekilde- bana ‘Sayda çokluun en az kaçtr?’ diye

sorunca ben de ‘Nahivcilere göre üç, fakihlere göre ikidir’ dedim. Bu-

nun üzerine Hz. Peygamber ‘Onlar da yanlm, ötekiler de’ dedi. Ben

de ‘Nasl söylemeliyim?’ diye sorduumda öyle buyurdu: ‘Say çift ve

tektir. Allah öyle buyurur: ‘Çifte ve teke yemin olsun !’463 Hepsi say ol-

duu halde, onlar ayrmtr.’ Sonra mübarek eliyle be dirhem çkarp

üzerinde oturduumuz hasrn üzerine att, iki dirhem ayr, üç dirhem

ayr dütü. Bana ‘Soru sorana hangi sayy sorduunu sormak gerekir:

Çifti mi, teki mi?’ dedi. Sonra elini ikinin üzerine koyarak ‘Bu çift say-

larda çokluun en azdr.’ Sonra elini üçün üzerine koyarak ‘Bu da tek

saylardaki çokluun en azdr’ dedi. Sonra öyle ekledi: ‘Bu meseleyi

sorana böyle cevap vermek gerekir. Gerçek bizce böyledir.’ Uyandm.

Uyandmda rüyay gördüüm gibi buraya kaydettim.

Baka konularla ilgili ve Hz. Peygamber ile benim aramda geçen

pek çok mesele (burada) zikrettiimin dndadr. Onu rüyamda gör-

düüm için son .derece sevinmi ve mutlu olmutum. Hatrladm ka-

daryla uyandmda, (hurmalarn) kesilmesi hadisinde yasaklamann

doruluu da vard. Çünkü o, giderken konuuyordu. Ben peygamber-

den daha güzel muallim görmedim. Sonra bu bölümü yazmaya bala-

dm.

Tekrar konumuza dönebiliriz: Saynn hükmü, bütün hüküm sa-

hiplerinin hükümlerini önceler. Say mümkünler hakknda çokluk

hükmü vermi, mümkünlerin çokluu ve istidat farkllklar -tek olmala-

rna ramen- kendilerinde zuhur edenin birliine hükmetmi, böylece

mümkünlerin çokluu onu çoaltmtr. böyleyken, kulluun bir d
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varl olamamtr. Bu nedenle bu makam için ‘kulluun terki’ denilir.

Bir varl olmasa bile, saynn hüküm ve gücünün bir yönü ‘Üç kii yok-

tur ki, dördüncüsü O olmasn, be kii yoktur ki akncs O olmasn veya da-

ha az’464 ayetinde dile getirilir. ‘Daha az’ iki demektir ki, bu da zikredi-

len rüyamz destekler. ‘Ya da daha çou yoktur ki, her nerede olurlarsa

olsunlar, Allah onlarla birlikte olmasn.’ Kastedilen ise, say mertebele-

ridir. Hz. Peygamber ‘Allah’n doksan dokuz ismi vardr’ der. Bu da sa-

ynn hükmüdür.

Allah Teala öyle der: ‘Allah üçün üçûncüsü diyenler kâfir oldu.™

Halbuki ‘üçün dördüncüsü’ diyenleri tekfir etmedi. Çünkü Allah ‘üçün

üçüncüsü’ ya da -dil bilginlerinin kulland anlamda- ‘dördün dördün-

cüsü’ olsayd, mümkünlerden biri olurdu. Allah ise, mümkün emsinden

deildir. Dolaysyla O’nun hakknda ‘mümkün’ denilemez. Allah her

toplam ve çoul için tektir ve onlarla ayn cins altna girmez. Binaena-

leyh Allah ‘üçün dördüncüsü’, ‘dördün beincisidir.’ Her iki durumda

da Allah birdir. te Allah denilen, budur.

Öyleyse Allah, mazharlann kendiliklerinde sahip olduklar suretler

ile zuhur eden Varlk olsa bile, mümkünler ile ayn cinsten deildir.

Çünkü Allah, özü gerei varl zorunlu olan iken mümkünler ezelde

özü gerei yokluklar zorunlu olan eylerdir. Öyleyse mazharlar, kendi-

lerine yerleenlerde dorudan hüküm sahibidir. Nitekim kendisiyle süs-

lenende süs de hüküm sahibidir. O halde mümkünlerin kendilerinde

zuhur eden ile ilikisi, bilgi ve kudretin bilen ve güç yetiren ile ilikisine

benzer. Ortada, bu nitelenen üzerinde ‘bilendir* ve ‘güç yetirendir’ ek-

linde hüküm verecek kimse yoktur. Bu nedenle, ‘Allah özü gerei bilen

ve özü gerei kadir olandr’ deriz. Bütün hakikatler de böyledir.

Öyleyse say, bir varl yok iken, özü gerei saylanlarda hüküm

sahibidir. Mazharlar ise, yine bir varla sahip deil iken, zuhur edenin

(göründüü) sürerlerinde ve birdeki çokluklarnda hüküm sahibidir.

lahi bilgide, bize göre, bu meseleden daha kapal bir bahis yoktur.

Çünkü mümkünler, sûfilerin görüüne göre, Haktan sadece varlk ka-

zanmtr. Allah’n basiretini açt kimselerin dnda kimse ‘sadece var-

lk kazanmtr’ sözünün anlamn bilemez. Bu ifadeyi kullananlar ise,

kendiliindeki anlamn da bilemez. Çünkü Allah’tan baka mevcut ol-

mad gibi mümkünler de yokluk halindedir. Öyleyse bu kazanlan
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varlk, (a) mevcut olmaldr; o, Allah olmad gibi mümkünlerin (sa-

bit) a’yân da deildir, (b) ya da Hakkn varlndan ibaret olmaldr.

Ne Hak ne de mümkün olmayp ilave bir ey ise, bu durumda kazanl-

m varlk, mevcut olmaldr. Mevcut ise kendi bana varlkla nitelen-

mi olur. Kendi bana varlkla nitelenen Hak’tr. Çünkü delil, ezelde

Hakk’n varlndan baka bir varlk olmadn göstermitir. Öyleyse

Allah özü gerei varl zorunlu olandr. Böylelikle Allah’tan baka

kimsenin özü gerei var olmad sabittir. Mümkünlerin a’yân ise ken-

di hakikatleriyle Hakk’n varln- kabul etmitir. Çünkü sadece O var

olabilir.. Bu durum ‘Gökleri, yeri ve ikisinin arasndakilert Hah ile yara t-

tk*
466 ayetinde dile getirilir. O, Srf Varlk’tr. Öyleyse a’yânn hakikade-

rinin verdii ey, O’na verilmitir. Böylelikle tanmlar belirlenmi, mik-

tarlar ortaya çkm, hüküm ve kaza yerine gelmi, yükseklik, düüklük,

orta, farkllklar ve kardldar, varlk snflar, cinsleri, türleri, ahslar,

halleri ve hükümleri bir hakikatte ortaya çkmtr. Böylelikle ayn haki-

katte ekiller ayrm ve Hakkn isimleri ortaya çkmtr. Onlar varlkta

zuhur eden eyde eserlerin sahibidir. Bu durum, bu eserlerin kendile-

rinde zuhur edende mümkünlerin a’yânna nispetine kar duyulan ks-

kançlktan kaynaklanr. Eserler, ilahi isimlere ait ise -ki isim isimlendiri-

lendir- varlkta sadece Allah vardr. Öyleyse O, hüküm veren ve hükmü

kabul edendir. Çünkü O, tövbeyi kabul edendir diyerek kendisini ‘ka-

bul’ özelliiyle nitelemitir.

Bununla birlikte, meseleyi tam olarak ortaya koymak güçtür. Çün-

kü bu konu ifade edilemez. Hükümlerinin çelimesi ve hzla deimesi

nedeniyle de tasavvur onu zabt edemez. Bu mesele
‘Atmadn’ -olumsuz-

ken Attnda’ ‘

fakat Allah att
’467 -olumlu- ayetine benzer. urada Hz.

Peygamberin varln olumsuzlam, kendisini onun yerine koyarak

Allah ismini ona vermitir. te bu, bu meselenin gereidir, hatta iyice

anlayan için meselenin ta kendisidir. Allah’ bilenlerin seçkinlerinde

ubudiyetin terki bu anlama gelir.

Daha aa tabakada olanlar ise ubudiyeti terkin bâtnda geçerli

olamayacan söyler. Bunun nedeni yaratlmn kendiliinden inkâr

edemeyecei muhtaçldr. Öyleyse onun zelil olmas zorunludur. Bu

zillet ise, kulluun ta kendisidir. nsan kendisi hakkndaki bilgisini dik-

kate almaldr. Ubudiyetin marifet yönünden terkine gelirsek, bu, kulun

-mümkün olmas yönünden deil- tasarrufu bakmndan kulluu dikka-
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te almasdr ve bu yönden kendisine ‘ubudiyetken hareketle kul) deni-

lir ve kul marifete yerleir. Bu durumda kulluu imkân yönünden deil,

tasarruf yönünden terk eder. Çünkü ubudiyetin hakikati, efendinin

emirlerinin snrnda durmaktr. Burada sadece emredileni yapabilecek

bir memur (emredilen) vardr. Fiiller ise kulun deil, Allah’n yaratt

eylerdir. O halde Allah emredendir ve O emredilendir. Öyleyse kulun

kul olarak ve efendisinin emirlerini yerine getiren ya da onunla didiip

‘isyankâr’ diye isimlendirilmesini salayacak gerçek bir tasarrufu nerede

kald? Böylelikle ‘kul’ denilen kimse, fiilin zahir ve bâtnna yaylmasyla

ilahi iktidarn ortaya çkt bir yer olarak kalr. Bu ise ya emre uyarak

ya da ona kar çkarak gerçekleir.

Bu durum söylediimiz gibi olunca, bir ‘eylem kulluu’ yoktur. O
halde kul, hükümsüz olarak mevcuttur. Bu ise, sadece Allah ehlinden

zevk sahibi bütün bilginlerde gerçekleecek bir makamdr. u var ki ar-

kadalarmzdan bir grup ve bizden olmayan baka birileri tersini söy-

lemitir. Onlara göre mümkünün kendi fiili vardr ve Allah baz müm-

kün fiilleri yapmalarn kullarna brakm, onlar bu fiilleri yapmakla

yükümlü tutmutur. Allah öyle der:
‘Namaz klnz, zekât veriniz .*468 ‘Al-

lah için hac ve umre yapnz *469 Baka bir ayette ise
‘
Allah yolunda cihat

ediniz
*470

denilir. Böyle ayetler çoktur. Onlar, kulun fiili olduunu kabul

ettiklerinde, tasarruf kulluunun terk edilmesi onlara göre geçerli ol-

maz. mkân kulluuna gelirsek, hepsi de, bunun var olduunda ve ter-

kinin düünülemeyeceinde görü birlii halindedirler. Çünkü bu kul-

luk, mümkün için zât gerei var olan bir özelliktir. Baz arkadalarmz

ise, kulluun terkinde Hakkn kulun güç ve organlar olmasm dikkate

almtr. Bu durumda kul, kendi kulluundan habersiz kalr. Öyleyse

bu, gerçekte bir terk deil, hal terkidir.





YUZ OTUZKNC BOLUM
stikamet Makamnn Bilinmesi

stikamet sahibinin özel bir velilii vardr

Bu özellikte tüm varl kuatr

stikamet sahibi için ruhlar iner

Onun yasa yapnda gizli bir srla

stikamet erbabn indirir

Ulalmaz menzilleri vardr

Ki hepsi Hakkn nitelikleri

Haslar böyle söyler, baknz

Zikredilen msralar, irademizin dnda, lazm olmayann lüzumu

eklinde gelmitir ki, dierleri de öyledir. Çünkü herhangi bir çaba ve

ön düünme olmakszn biz Allah’n söylettiklerini dile getiriyoruz.

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki Allah, peygamberinin

öyle dediini bize bildirir;
cRabbim dosdoru yol üzeredir .’

471
Böylelikle

Allah kendisini doru yolda olmakla nitelemi ve peygamberin sözünde

hata bulmamlar. Bu ayet,
c

Her canlnn perçeminden tutmutur’472
aye-

tinden sonra gelir. Var olan her ey, gerçekte ‘Rabbin yolunda’ istika-

met üzeredir. Çünkü sadece Hakkn perçeminden tuttuu kimse vardr

ve kimse perçemini doru yoldaki efendisinin elinden alamaz. Burada

‘canl’ (dabbe) sözü belirsiz gelmitir geneldi»- Hangi eiklik var ki, o

terk edilsini1 te bu bir zorunluluk, o ise bi? istikamettir. Allah bizi her

hikmeti yerli yerine koymak için baarya erdirsin! Burada Allah’n kul-

lara dönük ilgisi ortaya çkar. Allah öyle der:
‘
Hepiniz için bir eriat ve

yöntem belirledik.
W3 eriat, minhac kelimesinde geçen yolun hükümleri-

dir. Bunlarn hepsi, Allah tarafndan yaratlmtr. Allah’n kendisinde

yürümesini belirledii yolun dna çkan biri, hiç kukusuz, Allah’n
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yürümeyi belirledii yoldan çkm demektir. Ajo ekilde Allah’n ona

yürümesini emrettii yoldan çkp baka birinin yolunu tutan kiiyi de

‘sapm kii’ diye isimlendiririz. Her birey -her birine göre- kendisi için

yasa yaplm eriatta ‘doru yoldadr.’

Bu nedenle Hz. Peygamber bir çizgi çizmi, çizginin sanda ve so-

lunda da baka çizgiler çizmitir. Büyük çizgi kendisinin getirdii eriat

ve yöntemidir. Bunun için peygambere ‘O yolda yürümelerini ve ondan

sapmamalarn söyle’ denilir. Çizginin kenarlarndaki dier çizgiler ise

önceki nebilerin eriatlar ve akla dayanan yasalardr. Hz. Peygamber

elini büyük çizginin üzerine koyarak ‘ite bu benim doru yolumdur* 74

ayetini okumu, onu kendine izafe ederek ‘Allah’n yolu’ dememi, onu

‘doru’ diye nitelemi, çizgilerin özellii hakknda bir ey demeyip susa-

rak ardndan öyle demitir: ‘Ona uyunuz*7* Buradaki zamir, Peygam-

berin yoluna gider. ‘Dier yollara uymaynz U76
Kastedilen, kendilerinin

eriatlar olmalar bakmndan öncekilerin yöntem ve eriatlardr. On-

lardan bir hüküm benim eriatmda bulunursa -onlarn eriat olmalar

bakmndan deil- bizim eriatmz olmalar bakmndan ona uyunuz.

‘Yoksa sizi O’nun yolundan ayrr *77 Yani söz konusu eriatlar, sizi Hz.

Muhammed’in getirdii yoldan ayrr. Burada ‘Allah’n yolundan’ de-

medi, çünkü hepsi, Allah’n yoludur. Bu yönüyle Allah, bütün yollarn

gayesidir.
‘

Takva sahibi olun diye, size böyle tavsiyede bulunur.*78
Yani siz

bu yolu, sz ile dier yollarda yürümek arasna giren bir siper edinin.

Bu durum ‘Rabbimiz Allah'tr deyip sonra doru olanlar
* 79

ayetinin

iaret ettii eydir. Kastedilenler, kendi devrinde ve zamannda herhan-

gi bir eriata uyanlardr. stikamet üzerinde olmak ise Allah’n belirledi-

i eriata göre doru yolda yürüyenlere aittir. Ayetin devamnda ‘Me-

lekler onlara iner
*80 buyrulur. Bu inme, genel nebiliktir, yoksa eriat ge-

tiren nebilik deildir. Onlara müjdeler getirerek ‘Korkmayn ve hüzün-

lenmeyin*81
derler. Çünkü siz doru yoldasnz. Sonra bu müjdeci me-

lekler kendilerine öyle derler:
‘

Biz dünya hayatnda sizin dostunuzuz .’482

Yani, dünya hayatnda eytan kuruntuyla size üzerinde yürümeniz için,

belirlenmi yoldan sapmay ilham ederken, biz size yardm ederiz. Biz,

iki düünce arasnda yapalm m yapmayalm m diye gidip gelirken içi-

nizde bulduunuz ilham vastasyla size yardm ederiz. Dümann ves-

vesesi karlnda size bu düünceyi ilham eden biziz. Ve biz ahirette,
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bizim ilhammz kabul ettiiniz ve o sayede dümannz kovduunuz

hakknda lehinizde tanklk edecek dostunuzuz.

te bu, meleklerin ahirettcki dostluudur. Onlarn dosduunun

bir yönü de eytann verdii ilham ile kendilerine hakim olduu husus-

larda onlara efaattir. eytann vesvesesiyle kul ii kartrr. Melekler ise

eytann ameli nedeniyle cezalandrlmasn diye kula efaat eder. te bu

‘Ahirette de dostlarmzz, orada sizin için canlarnzn çektii her ey var-

dr™ ayetinin anlamdr. Bu durum, meleklerin nefslerin lehine tanklk

etmesinden kaynaklanr. Dünya hayatndaki efaatleri nedeniyle de

‘Orada istediiniz herey vardr. Rahman ve Rahim'den bir konukluk ola-

rak.™ Bu da meleklerin tankl ve efaatiyle gerçekleir. Allah o efaa-

ti kabul ederek sizi mutlu eder, balar, örter, rahmetine katar. te
kurtulu ile ilgili istikametin anlam budur.

Allah’n hikmetinin gerektirdii istikamet, her varla yaylmtr.

Allah Hz. Musa’y dorulayarak öyle der: ‘O her eye yaratlm vermi-

tir™ Her ey,, mevcut bir dorulua sahiptir. Bitkiler harekederinin

ba aa olmasyla dorudur. Havyann doruluu, hareketlerinin ya-

tay olmasyla gerçekleir. Bu ikisinin harekeden böyle olmasayd, bir-

birlerine yarar veremezlerdi. Bitkilerin hareketi ba aa olmayp kök-

leriyle su içemeselerdi, bir yarar veremezlerdi. Çünkü onlarn tüm güç-

leri böyle gerçekleir. Hayvann hareketi yukar doru olmayp tpk bi-

zim gibi iki ayak üzerinde kalksayd, onlara binmek ve srtlarnda yük

tamak gibi yararlar salayamaz, yatay hareket sayesinde gerçekleen

yararlar ortaya çkmazd. Öyleyse bir eyin doruluu, yaratl gayesi-

dir. Söz konusu doruluk (istikamet), kendilerinden amaçlanan yararn

gerçeklemesmi salayan geçerli hareketin ta kendisidir. Yoksa bitkilerin

ve hayvann yukar doru harekederi de vardr. Bu durum,

‘

tomurcukla-

r dizilmi hurmalar™ ayetinde dile getirilir. Bu hareket olmasayd, bit-

kiler yukar dor büyiiyemezdi. Burada amaçlanan yarar nedeniyle ba
aa hareketi onlarda hakim gördük, bunu anlamalsn!

Konunun uzmanlar, bu hareketlerin gerçeini olduu gibi ortaya

koymamlardr. Bu balamda ‘ortada’ hareket dorudur, çünkü o ken-

di hakikatini vermitir. Örnek olarak yeryüzünün ve kürenin hareketini

verebiliriz. ‘Ortadan5

hareket ise, yükselme harekeddir. ‘Ortaya’ hareket

ise, ini hareketedir. ni hareken, melek ve ilah harekettir. Yükselme
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hareketi ise insana özgüdür. Hepsi de dorusaldr. Öyleyse sadece do-

rusal hareket vardr ve (ondan) sapmak söz konusu deildir. Çünkü

muhalefet çatmadr (burada aaç anlamndaki ecer ile bu kökten tü-

retilmi ve çatma anlamndaki teâcür arasnda irtibat kurulmaktadr).

Dikkat ediniz! Âdem’e (bir anam
.
da çatmayla ilgili olan) ecer’c

(aaç) yaklamayn denildi. Yani ‘teâcür’ eylemine yaklama, insanlk

yolunu tut ve oradan git! Melei kendi hakkyla, bitkiyi kendi hakkyla,

ksaca kendi dmdak her eyi kendi hakkyla ba baa brak, hiç bir ey

ile hakikatinde didime. Çünkü didime, bir ‘teâcür’ (çatma) ve mu-

halefettir. Bu nedenle Âdem aaca yaklatnda, Rabbinin vasama

kar çkm, böylelikle asi olmu, bu esnada o anla ilgili muduluu yi-
A

tirmi fakat ‘teâcür’ ile ilgili doruluu yitirmemitir. Çünkü Adem,

ilahi yasaa kar gelerek, ‘teâcür’ eylemine de hakkn vermitir.

Kavisin erilii, ondan beklenen doruluudur. Öyleyse varlkta

sadece doruluk (ve dorusallk) vardr, çünkü her eyi yaratan -ki Al-

lah’tr- Rab olmas yönünden doru yoldadr. Yollar birbirine girerek

karsa bile, istikametin dnda kalmazd. Söz konusu olan, karmann

istikameti ve yaratl sebebinin doruluudur. Öyleyse her ey, her var-

lkta hüküm sahibi olan mudak istikamete sahiptir. Bu durum ‘

Bütün i

O’na döner**
7

,
‘0 doru yol ûzerindedir

,m
, V’na ibadet, et

*69 gibi ayederde

dile geurilir. Yani seni yerletirdii her yolda O’nun karsnda zelil ol,

bakasnn karsnda zelil olma. Çünkü ‘bakas’ yokluktur. Yoklua

yönelen ise, bir ey elde edemez. ‘Ona ibadet et*
90 ayetindeki zamir,

üçüncü ahs zamiridir. Yani idrak edildiini söyleme! ‘Çünkü gözler

O’nu idrak edemez.’ Gayb (ya da üçüncü ahs) idrak edilseydi, gayb

olmazd ki? Öyleyse, münezzeh ve meçhul bir zât olarak O’na ibadet et!

Ondan bilebilecein nihai ey, kendisine olan muhtaçlk ilikindir. Bu

nedenle sözünü tamamlayarak öyle der: ‘O’na tevekkül et.*
91 O’na da-

yan.
*
Rabbin onlarn davranlarndan habersiz deildir *92 Bu ifadeyle Al-

lah, onlarn hali, nitelii olmad ve bilgisi onlara ulamadnda, bu

makamda iddia sahiplerinin belini krmtr. Öyleyse doruluk, cevher,

araz, hal ve söz, bütün varlklara yaylmtr. Nitekim Allah ‘En doru

söz’
m der. Bu, ilahi ve kevn bir niteliktir. Allah, bizi kendi doruluu

olmakszn doruluktan ayrlmayanlardan etsin, âmin!

Allah ehlinin genelinin dilindeki istikamete gelirsek, istikamet, da-

ha önce belirttiimiz gibi bütün varlkta bulunur. Öyleyse her yol do-
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rudur, çünkü her yol, Allah’a ulatrr. Allah ise, peygamberine ve bize

‘Emrolunduun gibi doru ol™ buyurdu. Ona kaytsz anlamda istikamet

üzerinde olmay emretmedi. Çünkü daha önce ilerin Allah’a dönecei

belirtilmitir. Allah ise, her yolun sonudur. Burada mesele ilahi isimler-

den hangisine ulaacan ve varacanla ilgilidir. O ismin sonucu olan

mutluluk, nimet, bedbaht ya da azap kiide hükmünü uygular. Binae-

naleyh ‘istikamet’, meru yol üzerinde hareket etmek ve durmaktr.

Doru yol, ilahi eriattr. Allah’a iman ise, bu yolun badr. ma-
nn ubeleri, ba ve sonu arasnda bulunan yolun konaklar ve menzü-

leridir. ki menzil arasnda ise onun hal ve hükümleri vardr. Doru
yol, ‘ulvî ruhlar’ denilen meleklerin -k onlar Allah’tan ‘nebi’ ve ‘resul’

diye isimlendirilen seçilmi kullarna giden elçilerdir- kendisinden indii

yol olduu için, Allah onlar ile kendilerine indikleri kimseler arasnda

birletirici nispetler (balar) yaratt. Bu nispeder vastasyla melekler il-

ham verirken nebiler de onlarn sayesinde aktarlan eyleri kabul eder.

Öyleyse Allah’n elçileri olduklarna ve kendilerine vahiy getiren melek

elçilerden vahiy aldklarna iman ettikten sonra, nebi ve resul diye isim-

lendirilen bu insanlara indirilen vahye göre doru yolda olan herkese

melekler müjde getirir ve bu nitelikteki kimselerle otururlar. Bu ulvî

ruhlar, özü gerei canldr. Bu nedenle ilahi mertebeden onlar üstlenen

isim el-Hayy’dr. Hayat kazanlm-dolayl hayat olan eyi üsdenen ila-

hi isim ise el-Muhyi’dir. Binaenaleyh melek, sadece canl düünülebilir.

nsan ise böyle deildir. ‘Onlar ölü idi, Allah kendilerini diriltti. Sonra

öldürecek ve tekrar diriltecektir.’ Unsurlardan bu arzî hayata ait unsur,

sudur. Allah ‘O’nun ar su üstünde idi
’495 ve ‘Her canl eyi sudan yaratt™

der. Su, unsurlarn ve ustukuslann asldr. Ar ise, mülktür. Mülk, ba-

kalama (istihale) âleminde tamamlanm ve kemale ermitir. O ise, asl

su olan rükünler âlemidir. Bakalama âlemi olmasayd, Allah kendisini

‘her gün bir ite™ olmakla nitelemezdi. Öyleyse âlem bakalar. Hak ise

varln koruma e’nnde (iinde) d varlnn bekasnn kendisine

bal olduu yaratmayla ona yardm eder. Öyleyse bu. Hakkn üzerinde

bulunduu e’ndir. Bakalama âleminin dndakiler bu hakikate sahip

deildir.

Hayati arzî olan canllarn hayat ilkesi su olduu için, istikamet

üzerinde olan herkese Allah ‘hayat suyu’ içirir. Hak bu suyu nebi ve re-

sullerdeki gibi inayet olarak içirirse, Allah’n diledii kimse onunla ha-
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yatta kalr. çerdii iddia nedeniyle bir snama içirmesi ise, içirilme

amacna göre kalnr. Allah öyle der; ‘Yol üzerinde müstakim olsalard,

onlara su içirirdik.™* te bu, snama içirmesidir.

stikamet, yükümlüden Allah’n belirledii farzlar yerine getirirken

istenir. Çünkü yükümlü hakikat yönünden aktarlan (ilka edilen) efen-

disinin kapsna atlm biridir. Kaderin tasarruflar ve Allah’n bu küre-

lerin hareketlerine brakt eyler, onun üzerinde akar durur. Söz ko-

nusu eyler ‘silinme ve ispat arasnda’ gece ve gündüzün ayetlerin mü-

teakiben ortaya çkmas için getirdii türlü deiikliklerdir. Allah yü-

kümlüyü hayat ve hareketlerin mahalli yapm, ondan yerine getirmekle

yükümlü tuttuu eylerle bu uykudan kalkmasn istemitir, ariflere en

güç gelen ey, ‘Emrolunduun gibi dosdoru ol, sen ve seninle birlikte tövbe

eden ve taknlk yapmayanlar ayetinde dile getirilen Allah’n istikame-

ti bildiren emridir. Burada, nefslerinde bulduklar ‘ilahi surete göre ya-

ratlm olmak’ nedeniyle O’nun emrine kar büyüldenmeyenler kaste-

dilir. lahi surete göre yaratlm olduunu dikkate alan kimse, ‘Bizim

gibi biri memur olamaz’ der. Allah’ bilenler ise unu bilemez: Acaba

Allah’n (istikamet ile ilgili) emri, emrine uyup uymayacaklar haklcn-

daki iradesiyle örriiecek midir, örriimeyecek midir? Ru nedenle Al-

lah'n emri, onlara güç ve ar gelir. Bu durum ‘Beni, Hud suresi ya-

landrd 5

hadisinde dile getirilir. Çünkü bu sure,
‘
Sana emredildii gibi

doru ol’
50° ayetinin bulunduu suredir. ‘Ve kardeleri.’ Baka bir ifadey-

le, bu ve benzer anlamdaki ayetlerin bulunduu sureler, beni yalandr-

d. Allah’ bilenler, bu konuda bir tehlike üzerindedir.

stikamet yolunun mertebeleri belirli bir sayyla snrlanamaz ve be-

lirlenemez. Hz. Peygamber, ‘Doru olunuz, fakat saymaya kalkmaynz’

der. Kastedilen doruluk yollardr. ‘Onlardan saydklarnz, size ait ecir

vc iyilii snrlamayacaktr.’ Kastedilen udur: stikamet yollarn say-

maya kalkmaynz, çünkü onlar çoktur ve hiç biriniz onlar tam olarak

kuatamaz. Bu nedenle sözünün ardndan ‘Amel yapnz, amellerinizin

en hayrls ise namazdr’ buyurmutur. Baka bir ifadeyle istikamet yol-

larn saymaya gücünüz yetmese bile onlardan en üstün olann alnz.

Bu ibadetlere hayat veren el-Hayy ismine el-Kayyum ismi bakar.

Bu nedenle yükümlüye ‘Namaz klnz"01 (cl-Kayyum ismiyle ayn kökten

gelen ikamet fiili zikredilmitir)’ denilmi, ardndan ‘teraziyi doru tar-
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tn502 (ikame edin)’ denilmitir. Öyleyse el-Kayyum cl-Hayy isminin

kardei ve ona elik edendir. Allah ‘O kendisinden baka ilah olmayan , el-

Hayy ve el-Kayyum’dur
5303

buyurur. Baka bir ayette öyle der: ‘Elif, Lam,

Mim. Allah kendisinden baka ilah olmayandr. O, el-Hayy ve el-

Kayyum’dur .’504 Baka bir ayette ise ‘Yüzler el-Hayy ve el-Kayyum için ei-

lir’
sos buyurur. Öyleyse el-Hayy isminin geldii her yerde el-Kayyum

kendisiyle beraberdir. Bu bölümü bam sonuna balayarak düün!

Çünkü bu bölüm, ilahi srlar içermektedir.

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
istikametin Terki Makam

I

!

‘Dikkat ediniz! ler Allah ’a döner’

Aldan diyar sizi kandrmasn

Onun sözüne aykr her ey

Yalandan baka bir ey deil

Her erinin bir gayesi vardr

Bütün ilerde gaye O’na dorudur

Belirli bir eyi belirleme, bir hüküm

Bir bilgisizlik ya da eksiklikle hüküm verirken

Eyay bizim amaçlarmz böldü

Mutlu ve takn diye

Hepsi ise u söze döner:

‘Dikkat ediniz! ler Allah’a döner’

Allah sana bilgi versin, bilmelisin ki istikameti terk, her durumda

Allah nezdinde yerlemi ve O’nun karsnda huzur sahibi olmann be-

lirtilerinden biridir. Nitekim müminlerin annesi Hz. Aie Hz. Peygam-
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ber hakknda öyle der: ‘Her durumda Allah’ zikrederdi.’ Hz. Peygam-

ber dünya hayatnda ahiret hayatnn niteliiyle nitelenmiti.
‘Onda eri-

lik görmezsin stikamet erilikle farkllat için, erilik olmadnda

görülen bir istikamet de yoktur.

Hepsi varlkta bir yol üzerindedir

Münkir ya da mümin hepsinden raz olunmutur

Bu müahede sahibi, âlemin imkânm müahede ediyor olabilir.

mkân ise, âlemin hastalnn (illetli olmak) nedenidir. Hastalk bir

meyildir ve meyil istikametin zdddr. Alem için imkân, ortadan kal-

kamayacak zât bir niteliktir. Ne yokluk ne de varlk esnasnda imkân

özellii ortadan kalkmaz. Öyleyse hastalk âlem için zât bir nitelik ol-

duu için (bunun gerei olan) meyil de zâtidir. O halde, istikamet yok-

tur. Alemin hastal müzmindir ve ortadan kalkmas beklenemez. Bu-

nunla birlikte âlem ve olu, hikmetin gerektirdii ve selim akim âlemin

yararna olduunu bildii eylerden hareketle gerekli gördüü durumlar

nedeniyle karmlarn yeridir. Çünkü yükümlülük emredilmitir, âlem-

deki her bir eyin ayn mizaçta olmas mümkün deildir. Mizaçlar farkl

olduu için âlemde bilen-daha çok bilen, erdemli-daha erdemli kimseler

olmutur. Bir ksm Allah’ -snrlamadan- kaytsz anlamda bilirken, bir

ksm, ‘yaratlmlk’ vehmine yol açmayan vc nitelenenin kemalini ge-

rektiren niteliklerle snrlamadan Allah’ bilememitir. Bir ksm yara-

tlm niteliklerle snrlayarak Allah’ bilmi, böylccc O’nu zaman, me-

kân kategorilerine, tanm ve miktara sokmutur.

Aslî yaratlnda ve zikredilen doal mizac bakmndan âlemde Al-

lah’ bilmekle ilgili durum böyle iken, Allah eriatlar bu mertebelere

göre indirmi, ilahi ihsan bütün yaratklar kuatmtr. Bu balamda

Allah ‘Onun benzeri bir ey yoktur
5507

ayetini indirdi. Bu ayet, Allah’ s-

nrlama olmakszin kaytsz anlamda bilenlere hitap eder. Allah ‘Her eyi

bilgi bakmndan kuatmtr5™,
c

Her eye güç yetirendir*°Ç ‘Dilediini ya-

pandr''"', ‘Duyan ve görendir’
5
", ‘Allah O’ndan baka ilah olmayandr, el-

Hayy ve el-Kayyum’dur
’5U

, ‘Onu komu edin ki Allah’n sözünü duysun’
513

,

‘Her eyi bilendir'
5 '*

gibi ayetler de indirmitir. Bunlar, Allah’ kemal ni-

telikleriyle snrlayanlara hitap eder. Allah eradar içerisinde ‘Rahman

Ar üstüne istiva etti’
5 ' 5

,
‘Nerede iseniz, O sizinle beraberdir’

516

, ‘O göklerde
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ve yerde Allah’tr
’517

, ‘Gözümüzün önünde akar™, 'Bir oyun edinmek iste-

seydik, onu katmzdan edinirdi

k

K 19
gibi ayetler de indirdi. Böylelikle eri-

adar âlemdekilerin mizaçlarnn gerektirdii eyleri kapsam, hiçbir

inanç sahibi bu taksimin dnda kalmamtr. Mizac kâmil olan kii,

bütün bu ksmlar kuatan, onlarn kalk ve var noktalarn bilen, on-

lardan hiçbir eyin kendine gizli kalmad kiidir. Böyle biri adna ‘isti-

kamet’ belirlenemez. Çünkü söz konusu kii, bir hali dierinden ayrt-

racak bir zdk göremez, çünkü o bu halin içindedir. Bir varlk bir eyin

içindeyse, kendisini bilse bile, onu ne d ne de iç gözüyle görebilir. Ni-

tekim ar yaknlk nedeniyle hava görülemedii gibi Hak da ar ya-

knlk nedeniyle görülemez. Çünkü O bize ah damarndan daha yalcn-

dr. Dolaysyla ‘Gözler O’nu alglayamaz.’

Âlemi -bedbahdk için deil- mutluluk için yaratan Allah münez-

zehtir. Âlemde bedbahtlk, ona iliip sonra kaybolacak geçici bir ey

olarak var oldu. Çünkü Allah âlemi -âlem için deil- kendisi için yaratt.

Bu balamda âlem hakknda ‘Her ey O’nun (veya onun) övgüsünü tespih

eder™ buyrulur. Biz de eyadan bir parçayz. Bizim hakkmzda ise

‘Cinleri ve insanlar ancak bana ibadet etsinler diye yarattm 3521
buyurur.

Öyleyse hiç birimiz Allah’a kar büyüklenemez ve ululuk taslayamaz,

bununla birlikte birbirimize kar büyüklenebiliriz. Herhangi bir yol,

din ve düünce sahibine neyi aradn sorarsan, onun bütün himmetini

kendisini yaratana yönelttiini görürsün. Çünkü Allah herkesi kendisini

bilmek için yaratt. Bununla birlikte mizaçlarn farkll nedeniyle, ta-

lep ettikleri eyi alglamadaki halleri deiir. eriatlar ise herkesin dü-

üncesini dorultmak için inmitir. Bu durum kef ehline görülür ve

herkes kef ehlidir. Bir ksm talep ettii eyi idrak etmi olduunun

farkna varamaz. O, karsnda huu duyduu eydir. Baka bir grup ise,

talep ettiinden baka bir ey görmediini bilemez. Öyleyse hepsi,

bulmada ve müahedede birdir, fakat çou bilmez. Allah ise, hepsine

merhamet etmitir. te bu ‘Rahmetim her eyi kuatmtr*32
ayetinin

(yorumudur.)

Allah izin verirse, bu kitapta ‘nimet ve nimetlendirme menzili’nde

bu konuda yaptmz açklamalar tekrarlayacaz. Orada varlm bir

okul, Hakkn ise bu okulun öretmeni ve örencilere -ki örenciler

âlemdir- ders veren olduunu belirttik. Peygamberler yardmc öret-

menler; varisler ise ‘müzennib’, yani yardmclarn yardmclardr.
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Hakkn bu medresede -saylan çok olsa bile- örettii ilimler dört ana

snfla snrldr. Birinci snf lafz ve manalarda kelamn ölçüleri dersle-

ridir. Bu ders sayesinde doruyu yanltan ayrrlar. Halbuki Allah’ bi-

lenlere göre hepsi dorudur. Bu balamda ‘hasta’ diye isimlendirilmek,

zddna (salkl) göre ya da belirli bir araza göre ortaya çkar.

Hakkn örettii ikinci ilim, zihinleri tashih, düünceleri derinle-

tirme ve akllar süslemeyle ilgilidir. Çünkü okulun sahibi kendisini on-

lara tantmak istemitir. Bu tannma, okulun yaplmasnn nihai sebebi-

dir. Bütün bu ‘ince anlay sahipleri’, aama aama O’nu bilmeye doru
yükselirler. Bir ksmna balangçta tecelli eder. Onlar da mizaçlarnn

doruluu nedeniyle O’nu tanrlar. Ru ksma örnek olarak, melekleri,

madensel, bitkisel ve hayvansal cisimleri verebiliriz. Hak ise, sadece cin-

lerden ve insanlardan perdelenmitir. Bu ikinci tür ilimleri onlar için

belirlemitir ki bunlar vastasyla kendisini örenecekleri ekilde hazr-

lansnlar. Allah daima yardmc öretmenleri ya da akllarn perdesi ar-

dnda bulunur. Bu ise açlmayan bir örtü, kilitli bir kapdr.

Varlk okulunda örencilere öretilen (aktarlan) üçüncü tür ilim-

ler ise bedenlerin varlk sebebini ve mizaçlarnn farkllk sebebini ö-
renmeleri için örettii ilimlerdir. Acaba bunlarn hastalk, illet, salk

ve iyiliklerinin sebebi nedir? Bilfiil varlklarn hangi eyden kazanm-

lardr? Onlar bozan ve iyiletiren ey nedir? Onlardaki ‘doa’nn anlam

nedir? Doann âlemdeki yeri neresidir? Dta var olan bir ey midir,

yoksa varl aklda mdr? Herhangi bir ey ya da âlemden bir ey onun

dnda kalr m? Yoksa onun sadece yerleme, bileim, olu ve bozulu

kabul eden bileik cisimlerde mi etkisi vardr? Böyle ilimler, üçüncü s-

nfa girer.

Dördüncü ders ise Haldun onlara aktard ilahi ilimdir (metafizik,

ya da Tanr hakkndaki bilgi). Bu ilim kapsamna (hürün yaratklarn)

kendisine muhtaç olduu Allah’n zorunlu nitelikleri, nitelii olamaya-

cak eyler ve yaratklarnda yapmas imkân dahilindeki fiiller girer. Be-

inci bir ders yoktur, çünkii Allah’n ardnda varlacak bir hedef yoktur.

Bu ilim türleri, haklarnda konumann uzun yer tutaca pek çok tikel

ilme ayrlr. Bu ilimlerden bir ey örenip dier dersleri örenmeden

kendi dersiyle yetinen insan, bakalarna göre, eksik kalr. Baz insanla-

rn ise himmetleri yükselir. Onlar, derslerin bizatihi amaç olmadn ve
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kendileri için konulmadn örenir. Amaç okulun sahibi Allah’ bil-

mektir. Böyle bir insan, kendini ilahi bilgiyi aramaya verir. Bir ksm
Allah’ ilimlerin öncülleriyle ararken -ki bu aklî bir araytr- bir ksm
‘yardmcdan’ (peygamber) yola çkarak arar ve kendini onunla snrlar.

Çünkü bu kii, kendisiyle öretmen (Hak) arasnda bir kavuma (im-

kân) ve perde ardndan kendisine gelen bir elçi olduunu görür. Elçi

okulda bulunanlara örettii bir takm eyler getirir. Baz vakider, yar-

dmc onun huzuruna girer ve onun katndan dar çkar. Böyle bir in-

san öyle der: ‘Allah' bu yardmc yönünden bilmek, nefs için teorik bir

kant ya da bu dier ilimlerin öne çkartt fikri bir kant edinmekten

daha doru ve daha güvenilir bir yöntemdir.’ Bu kii, Allah hakkndaki

bilgisini yardmc öretmenden (peygamber) aldnda ‘varis’ ve dolay-

syla ‘yardmcnn yardmcs’ haline gelir -müzennib-. eriatta ise, varis

diye isimlendirilir. Onlar, nebilerin varisleridir.

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
hlas Makamnn Bilinmesi

Dini ihlasl yapan kii

Rahman’m seçip ayrd insandr

Hepsi eksiktir, oluunda deilse bile

O, onu eksiltir

Bilmelisin ki, bir (ahad, tek) ismi melek, felek, yldz, doa, unsur,

maden, bitki, hayvan, insan gibi her eye verilir. Bununla birlikte, ‘De ki

Allah birdir (ahad)’
S2; ayetinde ilahi bir nitelik olarak zikredilir. Allah,

‘Rabbine kullukta kimseyi (ahad) ortak komaz5524
ayetinde ise bir’i var

olanlara ait (kevnî) bir nitelik saymtr. Allah’n dndaki kimseler ola-

rak saydmz snflarn her birinden bir takm ahslara taplmtr. Ba-

z kimseler meleklere ibadet ederken bir ksm yldzlara, bir ksm felek-
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lere, bir ksm unsurlara, bir ksm talara, bir ksm aaçlara, bir ksm
hayvanlara, bir ksm da cinlere ve insanlara tapmtr.

hlasl kimse -ki bu onun zâti bir niteliidir- ibadetini sadece ken-

disini var edene ve yaratana tahsis etmelidir. O ise, Allah’tr. Böylelikle

ibadeti O’na ‘tahsis eder’ ve zikrettiklerimizden birine ‘mabud’ muame-

lesi yapmaz. Baka bir ifadeyle, ne bir eyin ayn nc birliin onunla ili-

kilendirilmesi yönünden Hakk zikrettiklerimizden herhangi birisinde

görmez. Çünkü bu eyaya bakan insann da bir birlii vardr ve (birlik

sahibi olmas yönünden birisine ibadet edecekse, söz gelii) bu nedenle

kendisine ibadet etmesi daha uygundur. Böyle yaparsa, kendisi gibi bi-

rinin birlii karsnda da zelil olmaz. nsan, sadece yaratcsnn birlii

karsnda zelil olmaldr. Bu durumda insan kendisi gibi yaratlm bi-

rinin birlii karsnda zelil olandan daha yüksek himmet sahibidir.

Yaratlm her eyde bir rablik iddias vardr. Bunun nedeni, her

eyden âlemde zarar ve yararlarn meydana gelmesidir. Bu yönüyle

âlemdeki her bir ey, zarar ve fayda verendir. Bu kadarlk bir özellik ise,

genel rabliin bir parçasdr ve onun vastasyla yaratklarn kendi kar-

snda zelil olmasn ister. Dikkat ediniz! nsan halife olarak dier yara-

tklardan üstün olsa bile, doal olarak sevmedii bir ilac içmeye nasl

muhtaç kalr! Çünkü bilir k onda bir yarar vardr. Böylelikle -farknda

olmadan- sevmedii o eye ‘ibadet etmitir.’ Bununla birlikte söz konu-

su ilaç, hastann mizacna haz veren ilaçlardan biri ise -ki o kullanmann

kendisine yarar vereceini bilir- dileyerek ve isteyerek -farknda olma-

dan- ona ibadet eder. Allah ‘Göklerde ve yerdeki herkes, isteyerek ya da

istemeden Allah’a ibadet eder™ der. Bütün varl, sana zikrettiimiz bu

ekilde dikkate almalsn!

Çünkü varlktaki her eyde bir zarar ve fayda vardr. Bu ilahi nitelik

vastasyla da, yarara ve zararn kaldrlmasna muhtaç olan yoksullarn

nefslerini kendisine çeker. Bu durum onlar -farknda olmasalar bile- e-

yaya ibadete sevk eder. Fakat onlara mecbur olmak, bu noktada kendi-

lerini yalanlar. nsan varlktaki en deersiz ve en eksik eye bile muhtaç

olabilir -ki söz konusu ey ihtiyaç esnasnda tuvalettir-. nsan Rabbine

ibadeti brakr, hatta skk bir durumdayken eriata göre ibadetini

yapmas da caiz deildir, hzla tuvalete koar. Bilhassa, ihtiyac artp

kendisini zorlar ve kendisine ulancaya kadar akim yitirecek hale gelir.
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Tuvalete ulanca rahatlar ve skntsn brakr. Rahatladnda -adeta

oraya hiç muhtaç olmam gibi- tuvaletin ona verdii nimeti inkâr eder,

küçümser ve knar. Bu da nimet verene kar bir nankörlüktür.

Allah yaratklara neyi tevdi ettiini, insan vc cinlerin yaratklara ve

birbirlerine tevdi ettii eylere muhtaç olduklarn bildii için öyle der:

cKim Rabbine kavumay umarsa salih amel ilesin .

1526 Yani ameline bir bo-

zukluk katmasn.
‘
Rabbine ibadetine kimseyi ortak komasn .

1527 Bakasnn

deil, Allah’n karsnda zelil olsun. Allah dinde ihlasl olarak O’na iba-

det etmemizi emrederek öyle der:
£
Dikkat ediniz! Halis din Allah’a ait-

tir.
V2H Bu, var olanlarn Rablik ellerinden soyudanm dindir. Kul Al-

lah’tan bakasn görmeyip yarar ve zarar veren! sebepleri koyann O ol-

duunu bildiinde, zarar veren eyi uzaklatrmada -ve bir sebep belir-

lemeksizin- fayda vereni elde etmede Allah’a yönelir. Ihlasn anlam bu-

dur.

Gerçekte ihlas, ihlas nasip edilenlerden (muhlas, süzülmü, aln-

m) meydana gelebilir. Çünkü Allah kullarna özen gösterdiinde, on-

lar zikredilen sebeplerin Rabliinden çekip alr ve bu durumda onlar

ihlasl olur. Allah benliinden onlara ihlas izafe etmitir. Bunun nede-

ni, bu konuda onlardan Allah’a bir minnet gelip gelmeyeceini gör-

mektir. Bir ayette
‘Müslüman olmalarn bana kakarlar denilir, insan-

lar müslüman olmay baa kakar ve bununla övünürlerse, u ayetle ikaz

edilirler:
‘
Allah size iman nasip ettii için size iyilik yapmtr, doru sözlü

iseniz-’
5 '0 Kastedilen mümin olmakla ilgili iddiadaki doruluktur. Allah

onlar bu niteliin kendi kazanmlarna bal olduu iddiasndan uzak-

lanrmtr.

Akll insan verdii nimette Allah’n tuzandan emin olmamaldr.

Çünkü nimetteki tuzak, beladakinden daha gizlidir. Bir nimetteki sra-

dan tuzak, insann kendini nimeti hak eden olarak görmesi ve onun

kendisi için yaratldn -çünkü Allah o nimete muhtaç deildir- dü-

ünmesidir. Dolaysyla insan öyle düünür: Allah nimete muhtaç deil

ise, o benim hak ettiim bir ey olmaldr.’ te bu, marifetin verdii s-

radan bir tuzaktr. Sahibi ise, genel nezdinde ‘arif diye isimlendirilir,

ariflere göre ise böyle biri cahilin ta kendisidir. Çünkü daha önce eya-

nn kendisini övmek maksadyla Allah için yaratldn açklamtk. Bi-

zim eyadan yararlanmamz ise dolayldr, birincil olarak amaçlanma-
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mtr. Allah, bütün âlemi kendi övgüsünü (hamd) tespih ve O’na iba-

det etsin diye
.

yaratt. nsanlar ve cinleri ise, buna davet ederek, onlar

-kendileri için deil- ibadet için yarattn bildirdi. Bununla birlikte,

varlklar birbirlerinden yararlanr. Allah garip-kutsi hadiste öyle der:

‘Kim bir amel yapp ona benden bakasn ortak koarsa, ben ondan

uzam.’ Böyle biri ortak koandr. Böylece Allah, kullarndan ameli

kendisine tahsis etmelerini istemitir. Bir ksm genel olarak ameli Al-

lah’a tahsis etmi iken amelde amaçl olarak kimseyi ortak komamtr.
Öyleyse bu kii, ameliyle sadece Allah’ amaçlam, yapan kendisi oldu-

u iddiasyla kendisini de amele ortak etmemitir. Aksine (ona göre)

amel, Allah’n yaratt bir eydir. Öyleyse birincisi genel, dieri özelin

tavrdr ki, hlasn zirvesidir o.

hlas amelle birlikte, yani amelde gerçekleebilir. Çünkü ihlasa ko-

nu olan bir ey olmaldr. Bu durumda ihlas, amelin bulunabilecei bir

yer bulur. Bu sayede amel halis, amel sahibi de ihlasl diye isimlendiri-

lir.

Raz olaca ileri yapmaya kulu ulatran Allah’tr.

YÜZ OTUZ BENC BOLUM
hlasn Terki ve Srlarnn Bilinmesi

Kim dini Allah’a tahsis ederse (ihlas), irk kotu

Hakkn niteliklerini snrlad

Gerçei bilmeyen kii

Misk’in zâtn kokusundan alglar

Cüneyd’e, ‘Âlem nedir ki Allah’la birlikte zikredilsin’ diyen adam

hal ehliydi. Allah ise öyle der. ‘Allah ile birlikte baka bir ilah m?’331 Bir

sûfi öyle der: ‘Amelde ihlasn görmen, tam bir mecusiliktir.’ Kastedi-

len irktir. Kul, amelin gerçek failini ve meydana getirenini görmelidir.
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Ebu Medyen arkadalarna ibadetleri izhar etmelerini emrederdi, çünkü

ona göre, Allah’tan baka fail yoktur. hlas ise, kar koyann varln
gerektirir. Kar koyan, yükümlüden kulu olmasn ister. Amel, yüküm-

lünün mazhan olduu Allah’n fiilleri arasndadr. nsanlarn en cahili,

fiilin yaratcsn kendisinden dolay fiilin yapld -ki o blis ya da riya-

kârlktr- kimsenin (veya eyin) itaati altna sokan kiidir.

Yükümlü bu niyetle bir amele kalktnda -ki kar koyan yoktur,

burada- ihlasl kii yokluu varlk saym, iin gerçekteki durumunu

bilmemi demektir. Zikrettiimiz durum bir kimsede hüküm sahibiyse,

her canlnn perçeminin Allah’n elinde bulunduunu görür. Bu kii,

Rabbinin doru yolda olduunu da görür. Perçeminden tutan kii, seni

kendisinin bulunduu yolun dna çkartmaz. Öyleyse ihlas -her maz-

harda deil- belirli bir mazharda O’nu görerek ibadet etmekten ibaret-

tir. Allah ise, her mazhardadr. Bu hal sahibi, kendisiyle müahede etti-

i arasnda bir perde göremez. Dolaysyla onun bir eyi dierinden

ayrt etmesi mümkün deildir, çünkü hakikat birdir, o ise ‘Doru yol

üzerindedir
5

.

YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM
Doruluk Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Doruluk! Allah'n yeryüzündeki klc

Doru ol, onun içinden Doru’yu göresin

Deccal hile gelse, vur klc ona

Klcn keskin yeriyle bam kes

Klç iki ucuyla snrldr

Nafile ve farzlarda

Bu imkânszdr deme

Farz eden onu farz kld
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Nice zengin yoksulluk gösterir

Yoksul kendisinden borç isterken

Sdk (doruluk), güç ve dinde dayanakllk demektir. Gayret ise

hallerinde Allah’a aittir. Bu makam sahibi ve onunla özdeleen kimse,

himmet vastasyla etki eder. Söz konusu olan iman gücüdür. Ebu

Yezid’e ‘Allah'n eyay edilgen yapan en büyük ismi nedir?’ diye soru-

lunca, ‘Siz bana küçük ismini gösterin, ben büyüünü göstereyim’ de-

mitir. Kastedilen, doruluktan bakas deildir. Baka bir ifadeyle do-

ru ol, sonra dilediin ismi al! Allah’n bütün isimleri büyüktür.
‘man

edenler Allah' daha iddetle sever.™ Baka bir ifadeyle, müriklerin ortak

kotuklar eyleri sevmelerinden daha güçlü bir ekilde Allah’ severler.

cs-Sadk Allah’n isimlerinden biridir. Allah ''Sadklara doruluklar soru-

lur”™ der. Bu nedenle, doruluk bir iddia tar.

Doruluk kendisinde bilfiil var olmadkça insan ‘sadk’ adn ala-

maz. Bilfiil var olduunda ise, onun için ‘zevk’ haline gelir ve sadk ol-

mas da onun doruluk halidir. Allah es-Sadk diye isimlendirilmi, bu

nedenle onlara sorar: Acaba onlarn doruluklar Allah’n es-Sadk diye

isimlendirilmesin! salayan ilahi nitelik midir, deil midir? Öyle ise, bu

kez, (bu ismin gerei olan) hükümleri bilfiil uygulamalarn ister. Bu

durumda (doruluk güç anlamna geldii için), hiçbir ey doru iken

onlar yccez ve onlara ka koyamaz. Böylelikle Allah ‘onlarn duy-

mas ve görmesi olduu kadar’ doruluklar haline dc gelir. Ki iliki ay-

ndr. Bu makam, salamca oturtulmaz vc bu hal insandan meydana

gelmezse, ilahi bir nitelik olan doruluk burada bulunmaz. Bu durum-

da insandaki ey, doruluk eklinde ortaya çkan bir durumdur. Bu ise,

delil suretiyle kukunun ortaya çkmasna benzer. Kuku için bir yorum

olmad gibi bu anlamdaki doruluun da bir gerçeklii yoktur. ‘Bu-

gün dorulara doruluklar fayda verir™ ayetinin anlam budur. Öyleyse

kyamette onlarda geçici eyler etki edemez. Aksine insanlar korkarken

onlar korkmaz, insanlar üzülürken onlar üzülmez. Allah bir grup hak-

knda ‘Allah’a sadakat gösterselerdi, daha hayrl olurdu™ der. Kastedilen,

doruluun sözdeki etkisidir. Bütün hallerde nasl olur?

Doruluk dtan geldiinde, baka bir suretle gelir ve bu durumda

imkân bir maddede ortaya çkar. Bu durumda ise, kendisine geldii her

eyde bir etki göstermez. Geldii o yerde iman doruluu bulunursa,
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om ayrr ve kendisinde ortaya çkt maddede onu tanr. Bu durumda

onu kabul eder ve gereiyle amel eder. Böylece o '‘manlaryla imanlar

artsn diye’
536 nur üstüne nur olur. Ayn ekilde, doruluk haline sahip

olmayan kimsenin de
c
kirine kir katlr.’

5*7 Doruluk, özü gerei etkin-

dir. Varlnn ortaya çka yerde hükmü de gözükür. çinde bulunu-

lan halde etkin olan bu hale sahip olmayan kimse, içinde bulunduu

vakitte zorunlu olarak doruluundan habersizdir ve uzaktan doruluk

iddiasnda bulunur. Öyleyse doruluk, âlemle ilgisi yönünden bir hal

iken doru kiiden Allah’a ilien (bir fiil) olmas yönünden makamdr.

Bir makam olmas yönünden doruluktan bir sonuç meydana gelmez,

çünkü o Allah’a ilimitir. Allah ise var olanlarn etkisine açk bir ko-

numda deildir. Bu durumda sahibi, Allah’a yönelii doru kimsedir.

Bu nitelikteki birinden âlemde bir etki onaya çkarsa, bu etki, -onun

çaba vc kasa olmakszn- Allah’a döner. Allah o etkiyi -o kiinin bilgisi

olmakszn- dilinde veya elinde uygulamtr. Bilerek etki eder ve Allah

karsnda doruluk iddiasnda bulunursa, bu kii ya gerçei bilmiyor-

dur ya da yalancdr. Böyle bir hal, Allah ehlinin nitelii olamaz. Öyley-

se doruluk hali, makamyla çeliir. Makam ise, seçkinlerde, halinden

üstündür. Hali ise, genel nezdinde (makamndan) daha çok bilinir ve

daha üstün tutulur.

Hallerinden nakledildiine göre, mam Abdülkadir doruluun

-makamna deil- haline sahipti. Hal sahibi ‘atahat’ söyler k o da böy-

leydi. Abdülkadir’in talebesi Ebu’s-Suud b. e-ibl ise doruluk -haline

deil- makamna sahipti. Bu nedenle de Abdülkadir’n aksine âlemde

tannmayan ve bilinmeyen biriydi. Bunun nedeni, Allah karsmda do-

ruluk makamna yerlemi birisi olarak, tam bir acizlii benimsemesiy-

di. Abdülkadir ise doruluk haline yerlemi vc onunla özdelemiti.

Allah her ikisinden de raz olsun! Günümüzde doruluk halinde

Abdülkadir ya da doruluk makamnda Ebu’s-Suud gibi birisinin bu-

lunduunu duymadk. Öyleyse ilahi bir nitelik olan doruluk, Allah ehli

için gerçekleebilir, insanlarn bildii doruluk ise, mümin ya da kâfir

bürün doru sözlülerde bulunur. Bu doruluk, ilahi dorulua göre,

insann gölgesine benzer. Dolaysyla o, bunun gölgesidir. Bu nedenle

etkisi ve sonucu, her dinden doru sözlülerde ortaya çkar. Gölgesi ol-

masayd, eseri de olmazd. Öyleyse akim iaret ettiimiz ve açklad-

mz eye ver! nsanlar bu ve benzeri makam ve hallerden kördür.
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Doruluk olmasayd varlk olmazd

Varlk olmasayd, müahede olmazd

YÜZ OTUZ YEDNC BÖLÜM
Doruluun Terki ve Srlarnn Bilinmesi

Doruluk srf kulluk zayflndan insan çkartr

Çünkü doruluk güçlüdür, kuvvetlidir ve nefsi zorlar

Kul ile zayfl arasna giren her eyi

Brakmalsn bir kenara

Çünkü sadece benzeri olan zorlanr

Hiçbir insan O’na benzemez

O varlk bakmndan kartndan tamdr

Her baka, kayt ve hapistedir

Çünkü O birdir, yaratklar ise say

Ayrmn ise cins olmakszn hükmü yoktur

Doruluk, övülen bir davran olsa bile, benzerlii talep eder ve bu

nedenle Allah adamlar onunla nitelenmeyi reddetmitir. Yine de hük-

mü kendilerinde bulunurken eseri üzerlerinde gözükür. u var ki onlar

bunu göremez. Sonra, ona ilahi bir nitelik olmas yönünden bakarlar ve

onun varln göremezler. Onlar ilahi doruluun Allah’n kullarna

verdii -bütün tehditlerle deil- vaatlerle ilgili olduunu görürler. lahi

nitelik ise ilgili olduu eyle snrlanma özelliine sahiptir. Allah adam-

lar, doruluun baz eylerle ilgili olmas nedeniyle göreli bir nitelik

olduunu anlamtr. Dorulua böyle baknca, onu ‘görmeyi’ (sahip-

lenmeyi) terki zorunlu saymlardr. Çünkü onlar bu durumda varl

olmayan bir eye bakanlar gibidir.
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Doruluk mevcut bir varl olmayan bir ba olsa bile, bir takm

dereceleri vardr. Sr ehli ariflerdeki dereceleri yüz doksan be; nur ehli

ariflerdeki dereceleri, iki yüz yirmi be, sr ehli melamilerdeki dereceleri

yüz altm dört ve nur ehli melamilerdeki dereceleri de yüz doksan dört

derecedir. Sana önce yaplmasn söyleyip sonra terkinden söz eniim

bütün hususlarda geçerli bir ilke vereyim: (Bir eyi)
c

terk’ derken, söz

konusu eyin eserini ve sonucunu terki deil, onu görmeyi (yani kendi-

ne izafe etmeyi) terki kastediyorum. Çünkü onun hükmü hakknda yok

diyemeyiz, çünkü o vardr ve her hakikate görünür. Bütün terkleri böy-

le ele almalyz. Bunu bilmelisin!

YÜZ OTUZ SEKZNC BÖLÜM
Hayâ ve Srlarnn Bilinmesi

Hayâ imandandr denilir

Peygamber sözüdür bu, bütünüyle iyilik

Onu müahede eden herkes onunla nitelenir

Bunu ise ancak uyank insan anlar

Uyumayan ve tembel olmayan ayk kii

Hareketleri esnasnda kalbini gözetleyen kii

el-Hayiü Allah’n isimlerinden biri

isimlerle ahlâklanmak emredildi, sen de onunla ahlâklan!

Bir rivayette el-Hayiü’nün Allah’n isimlerinden olduu zikredilir.

Allah teala ‘Allah sivrisinek ve üzerindeki eylerden örnek vermekten hayâ

etmez
5538 buyurur. Daha küçükleri kast edilir. Hayâ, imann ve müminin

niteliklerindendir. Allah’n isimlerinden birisi de el-Mümin’dir. Öyleyse

hayâ sahibi anlamnda el-Hayiü müminin niteliidir, çünkü hayâ iman-
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dandr ve bütünüyle iyiliktir (hayr). Haya ancak iyilik getirebilir. Bü-

tün bunlar, sahih rivayetlerdir.

Bu nitelik (haya) gerçekte terk demektir. Her varlkta terk, asl

üzerinde kalmaktr (yokluk). Bir ey yapmak ise, asla (kök) ilave var

olan bir ferdir (dal). Bu nedenle onun hakknda bütünüyle iyilik denil-

di. Binaenaleyh haya, selbî (olumsuzlaym) bir niteliktir. Kul, Allah’a ait

olan eyi Allah için terk ettii gibi âlemin kula ait dedii var olan eyleri

de, herkesin Allah için olduunda görü birliine vard hususlar terk

ettii ekilde terk eder. Böyle bir insan, Allah’tan hakkyla haya etmi

saylr.

Allah’a ait olan eyi bilhassa Allah’a terk eden kimse, Allah’tan hayâ

etmi, fakat hakkyla hayâ etmemi demektir. öyle ki: Hakkn kendisi-

ni niteledii nitelikler, bize göre, gerçekte (Allah’a ait) niteliktir ve bun-

lar sadece O’na yakabilir. Bu nitelikler ekilci bilginlerin zannna göre

tebih ayetleri ve tebih bildiren rivayederdir. Onlara göre Hakkn ken-

dini böyle nitelemesi, Allah’n kullarna dönük bir tenezzülü ve

lütfudur. Bize göre bu nitelikler, kulda tpk Allah'n dier isimlerinden

ahlâklannda olduu gibi, ödünç olarak bulunur. Söz gelii ‘Allah tu-

zak kuranlarn en hayrlsdr.’ Allah, farknda olmadklar yönden ve

kendisine ait bir alayla kullarndan alay edenlerle alay eder ve onlara tu-

zak kurar. Allah kendisini yaratklarn (özellikleriyle) nitelemez. Bu ise,

söz konusu niteliklerin asl bakmndan Allah’a ait olduunu gösterir.

(Hakkn suretine göre yaratlm) lahi kulda ise her yönden ‘suret üze-

rinde yaratlm olmak’ nedeniyle bu nitelikler ortaya çkar.

Arifler bunu bilmi ve her eyin Allah’a döndüünü görmülerdir.

Varlklarda gözüken bu nitelikler -ki ekilci âlimler onlarn kulun hakk

olduuna inanr- Allah’a dönen eyler arasndadr. Bu nedenle ârifler,

Allah’tan hakkyla utandklar için o nitelikleri Allah’a brakmlardr.

Hayâ özellii, de el-Miimin isminin bir niteliidir. Mümin ise, ezelden

beri hükmü yaratlmlarda gözükse bile, bu niteliin Allah’n nitelii

olduunu dorulayan kiidir. Öyleyse hayâ, doruluun bir parçasdr.

Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Hayâ imandandr’ der.

Hz. Peygamber hayâ hakknda ‘bütünüyle iyilik getirir’ der. Bu,

gerçek ve doru bir ifadedir, çünkü asl üzerinde kalmak, sadece hayr

ve iyilik getirir. Söz konusu hal, iddiann elik etmedii bir haldir. Öy-
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leyse hayâl kul, Hakkn kendisini nitelemek istedii bütün nitelikleri

kabul eder. Bu (niteliin) bulunduu yerde ise onunla çeliecek zdd
bir özellik veya onu engelleyecek bir kar koyan yoktur. Hak -itiraz

eden ve kar koyan herhangi biri olmakszn- dilediini yapan olarak

kalr. Hakkn onunla nitelenmesi ise, kuluna Hakkn nitelikleriyle nite-

lenme imkân vermesi ve bu huylar ona brakmas, bu konuda onu ba-

arsz kalmamasdr. Onu dorular ve bu sayede derecesini yükseltir,

iddiasnda onu yalanlamaz. Çünkü kul, Hakkn tecelligâhdr. Bu da

Hakkn el-Hayiü olmasndan kaynaklanr.

Bir rivayette öyle denilir: ‘Kyamet günü Allah bir yalya, ‘Ku-

lum! unu unu yaptn’ diyerek yaptklarn zikredecektir. Kul yapt
halde ‘Rabbim! Yapmadm’ deyince Hak ‘Aln onu, cennete götürün’

diyecek. Amelini yazan melekler ‘Rabbim! Bu adamn unu unu yapt-

n bilmiyor musun?’ deyince Allah ‘Evet biliyorum, fakat o inkâr

edince yalln yalanlamaktan haya ettim’ diyecektir. Hak kulun yal-

ln yalanlamaktan utanp ona sayg gösterirken, kul bu nitelie daha

da layktr.

Hayann arif ve melamilerde bir takm dereceleri vardr. Ariflerdeki

dereceleri elli bir, melamilerdeki ise yirmi birdir. Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr.

Yüz birinci ksm sona erdi, onu ‘Iiayâ’ hakkndald fasl ile yüz

ikinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL

Haya imanla ilikilendirilen bir niteliktir ve dolaysyla imann ma-

hiyetindendir. Bu nedenle etkisi, insann yüzünde gözükür. Çünkü yüz,

bir eyin zât, hakikati ve kendisidir. Haya -tpk iman gibi- yetmi

küsür bölüme ayrlr. mann en üstünü, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’

demek iken en küçüü eziyet veren eyi yoldan kaldrmaktr. mann
derecelerinin üstün ve aa ilikisi, irkin tevhid yolunda bir eziyet ol-

masdr. Bu eziyetin kaldrlmas ise, akli kantlar ve er’î haberlerdir.

Çünkü onu tevhid yoluna yerletiren ey, saptrc kukular ve eytanî

arzulardr. Birleyeni tevhidinde idrak edip eziyeti ahlâk yolundan kald-

ran haya, kendisini hak edenin zorunluluuna ulamazdan önce lah’n

olumsuzlanmasnn sözle dile getirilmesidir. Bu ise la-ilahe ifadesidir.

Olumsuzlama, bir yokluktur. Böylelikle yoklukla balad için mümin

kuldan haya ortaya çkmtr -ki yokluk onun ayndr-. Çünkü sonradan

var olann özellii, yokluk halinin kendisinden önce gelmesidir. Sonra

varlk kazanr ki, bu da olumsuzlanan eyin olumlanmas (ispat) mesa-

besindedir. Çünkü olumsuzlama onda gerçekletiinde, sonradan var

olan ancak bunu söyleyebilir. Sonradan olan ey, bundan baka bir söz

söyleyemez, çünkü varlktan sonra yokluk veya ispattan sonra olumsuz-

lama geçerli deildir. Çünkü Hak bir sebep olmakszn kula tecelli eder-

se, ortakta onu olumsuzlamaz. Çünkü var ise, onun aynn görür. Var-

l yoksa, birleyenin bak Hakkn varlna dütüünde bu varlk ile
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birlikte bir yokluk göremezdi. Bu durumda hiçbir ekilde tevhidi telaf-

fuz edemez ve kendini göremezdi.

Allah’n insana dönük rahmetinin bir yönü, ona önce kendisini

göstermesidir. Böylelikle kendinde sadece lah’a ait olabilecek güçler

görür. Aklyla düüncesini derinletirip -iradesinin dnda ve amaçla-

rndan ayr olarak- kendisine ilien geçici durumlara baktnda, bu kez,

kendisinde muhtaçln görür. Varlnn bir kuku olduunu ve bu ni-

teliklerin sadece lah’a ait olabileceini kesin olarak anlar. Böylelikle

kendisinde gördüü bu ilahl olumsuzlayarak, la-ilahe (ilah yoktur)

der. Sonra düüncesini derinletirir ve nefsini -müstakil deil- bakasy-

la bilfiil var görür. Bu durumda ise, olmlayarak, ‘illallah (sadece Allah

var)’ der. Bunu ispat ettiinde ise ispat ettiine bakar. Onun olumsuz-

ladnn ta kendisi ve gölgenin ahsla irtibat gibi ona bal olduunu,

bu idrake gözünü açan bilgi nuruyla görür. Halbuki daha önce ‘la-ilahe’

diyerek onu olumsuzlamt. Bu durumda ‘la-ilahe’ ifadesini kullanm

olmaktan haya eder. Bu nedenle sûflcr, onu genelin zikri arasnda sa-

yar.

eyhlerimizden biri zikrinde sadece Allah sözünü söyler, la-ilahe il-

lallah demezdi. Sebebini sorunca öyle dedi: ‘Canm Allah’n elindedir,

benim hükmümde deil, her nefes ölümü ve (Hakka) kavumay bekle-

rim. Sözün harflerinden her biri, bir nefestir. Nefes ayrldnda ölü-

mün gerçekleip yeni bir nefesin gelmemesi mümkündür. La deyinceye

ya da la-ilahe diyene kadar yaayp ispata (illallah) ulamazdan ölebili-

rim. Bu durumda ispatn ünsiyetinde deil, nefyin (olumsuzlama) vah-

etinde ölürüm. Bu nedenle celal zikrine (Allah ismi) yöneldim, çünkü

ben O’ndan bakasn müahede etmiyorum.’

Hali böyle olan kimse ‘la-lahe illallah’ derken haya etmelidir. Bu

ise hayann en güçlüsüdür ve bu söz, imann ubelerinin en üstünüdür.

Nefs, yaratanna bakmazdan kendisine bakt için, Allah’tan hayann

en üst ubesindedir. Bu ise ‘Kendini bilen, Rabbini bilir’ hadisinin do-

ruluk ölçütüdür. Baka bir ayet,
‘

Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve

nefslerinde göstereceiz ta ki onun hak olduu ortaya çksn’5” ayetidir. Öy-

leyse olumsuzlama, olumlamann ta kendisidir, çünkü bu esnada insan,

sadece lah’ olumsuzlam ve sadece Ilah’ olumlamtr.
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Kulun insanlarn yolundan eziyet veren eyleri kaldrmadaki haya-

sna gelirsek, kukusuz bu davran kula emredilmitir. Sonra zorunlu

olarak yolda Hakkn yüzünü görür. Çünkü o ‘(iman ve haya) mertebe-

lerin en aasdr. 3

Öyleyse bu ilahi isimlerin içinde (sonuncu olan) el-

Âhir ismi konumundadr ve birleyen o isme bakar. Nitekim (imann

zirvesi saylan) la-ilahe illallah ifadesi de, (isimler arasnda) el-Evvel ko-

numundadr. lahi hüviyet gelip kendisine ait her iki ismi alarak ‘O el-

Evvel ve el-Âhir'dir’ demitir. Birleyen (muvahhid), el-Âhir isminin hale
A

ettii ey ile bu iki isim arasmda tereddütte kalr. El-Ahir ismi, onun

varlnda yaratklarn yolunda bir eziyet olarak ortaya çkar. Yaratkla-

rn bu iki isim arasnda ilahi isimlerle tasarruf ettiklerini gören mümi-

nin gözü, bata, sonda ve bu ikisinin arasnda sadece Allah’ görür.

Kendisine yönelen emir ise yolu temizlemeyle ilgilidir. Mümin kendisi-

ne verilen temizleme iine girimediinde (Haktan ald) £

emir’den
A

haya ederken (yoldan kaldrd) eziyette gördüü el-Ahir isminden de

haya eder. Bu hayâ ona ulatnda el-Âhir ismi eziyetten ‘Ey Falanca!

Yaratklarn yolundan eziyeti benim vastamla temizle, çünkü ben, ezi-

yette bulunduum gibi temizlemede de bulunurum. Onu benden ba-

kasyla temizleyemezsin, utanma’ diye barr. ‘mann en aas, eziye-

ti temizlemektir’ sözüne dikkat ediniz! Böylelikle ‘en aa’y temizle-

meye balamtr ki o, imann derecelerinin sonuncusudur. Biz ise. te-

mizlemedeyiz. Ondan bakas deiliz. Bu hal sahibi böyle hareket eder

ve onu yoldan temizler. Ayn ekilde biz, ilah ilah ile olumsuzladk.

Kul Allah’tan hayâ ederken ilkte, sonda en üstün ve en aada bu

halde olduuna göre, ortadakiler iki ucun arasnda sralanr. Böyle biri

hali korunmu, amaçlar saknlm kiidir. Örnek olarak balangc tek-

bir, sonu selam olan namaz verebiliriz. Namazda her iki uçta da ihsan

ortaya çkarak, bu snrlama nedeniyle onlarn arasndaki vasat esenlie

çkartr. Açkladmz gerçeklerden sonra, Allah’tan hayann ‘seni ya-

saklad yerde görmemesi, emrettii yerde seni bulmas’ demek oldu-

unu örendin. Böylelikle hayâ, imann bütün ubelerini kuatr. Hayâ

emir, yasak ve yükümlülüün elik ettii bir makamdr. Yükümlülük

süresi tamamlannca, havann ortadan kalkmas gerekir ki, böyle de-

ildir.

Bilmelisin ki hayâtm varl, Allah’a zorunlu niteliklerin varln
bilmeyi gerektirir. Sen ise, O’nunla bilfiil varsm. Akl ve dine göre talep
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edilen sensin. Herhangi bir yaratk Allah’a gerekli saygy akla ve eriata

göre tam olarak yerine getiremez. nsann ise, Rabbine kavumas kaç-

nlmazdr. Onun müahede ve makam da budur. Öyleyse haya, dünya

ve ahirette insana elik eder. Çünkü insan Allah’a gerekli eyi ve Allah

için zorunlu haklar yerine getiremediini sürekli hatrlar. Bir rivayette

bu hususu destekleyen bir ifade yer alr: ‘Hak büyük ziyarette kullarna

tecelli ettiinde onlardan perdeleri kaldrr. Ona baktklarnda ise öyle

derler: Seni tenzih ederiz! Sana hakkyla ibadet edemedik.’ te bu iti-

raf, Allah’tan hakkyla haya etmeyi zorunlu klar. Onlara bu sözü söyle-

ten hayadr.

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Hayây Terk Makamnn Bilinmesi

Hayay terk, tahakkuk (özdelemek) ve ahlâklanmaktr

Kuran’da ayetler böyle söyledi

Bizce soyluluk ve nezihlik hayadadr

Çünkü biz düman menzilinde korkmayz

Buras dünya, sen de onun imam

Onun kulcazlarmn bir ksm eksik bir ksm üstün

Ey insan! Gerçei anladnda

Terazinin kefesiyle, bir dil gibi ol

Sola yönelme çünkü o

Bir eksikliktir, saa yönel çünkü o

slam, iman ve ihsan haliyle

Hallenen için kemaldir
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Yerli yerinde hayay terk, ilahi bir niteliktir. Allah, ‘Allah örnek

vermekten haya etmez
*40

der. Bunun nedeni iki ekilde açklanabilir. Bi-

rincisi, sadece Allah’n var olmasna dayanr. Bu durumda bürün varlk

yücedir ve ondan bir ey terk edilmez. Haya ise terk demektir ve selbî

bir niteliktir. Binaenaleyh terkin terki, mevcut, yani sübût (olumlayc)

bir niteliktir. Öyleyse hayann terki, sübût bir niteliktir. ‘La-ilahe’ selbî

bir nitelik iken ‘illallah’ sübût bir niteliktir. Selb sadece ispat nedeniyle

gelmitir. Dolaysyla hayay onun terki için getirdik. Çünkü haya ayr-

ma ait iken hayânm terki ise çoklua deil, çokluun birliine aittir.

Meselenin birinci yorumu budur. kincisi ise sadece Allah ile bilfiil var

olan mümkün varlklarn bulunmasdr. Bu durumda onlardan hiçbir

eyin terk edilmemesi gerekir. Çünkü her ey kendisini koruyan ilahi

bir hakikat ile irtibatldr. Mümkünlerin sonsuz olduu sabit iken haki-

kat ve ilahi isimlerin de sonu yoktur. Hakka ait eylerde dereceli üstün-

lük yoktur, çünkü bir ey kendinden üstün olamaz. Varlklar arasnda

kendisiyle ilikilendirilen eye göre bir üstünlük söz konusu olabilir,

çünkü onlarn özü gerei üstünlüü yoktur. Hakka ait ilerde karlkl

bir üstünlük olmad gibi kevnî eylerde de karlkl üstünlük yoktur.

Allah el-Ewel olduu gibi el-Âhir’dir. Ayn ey, ilk akl ve donuklar için

de gcçcrlidir. Allah ez-Zâlir ve el-Bâtn olduu gibi bunun mukabilin-

de gayb ve ehadet (âlemleri) vardr.

Binaenaleyh deersiz ve çirkin bir ey yoktur. Her ey Allah’n

ayetleridir. ‘Allah’n ayetlerini yüceltmek ise kalplerin takvasdr. Sizin için

onlarda belirli bir süreye kadar yararlar vardr.*4 '

Kastedilen onlar vas-

tasyla kendisine baktnz süredir. ‘Belli süre’, onlardan sizin siz olma-

dnz örenmenizdir. Çünkü hakikati yolduk olan kimse adna varlk

ödünçtür. Sizin kendiniz olmadnz ortaya çknca -ki bu belli süredir-

onun yeri Bcyt-i atiktir. O, hâdislik (sonradan olma) kabul etmeyen

kadim (varlnn balangc olmayan) eydir. Bu esnada niteliin nite-

leneni aradn görürsünüz. Böylelikle Allah’n ayetleri olma durumu-

nu yitirirsiniz ve Hak, kendi kendisine delil olur. Çünkü bir eyin baka

bir eye gerçek bilgiyle delil olmas imkânszdr. Dolaysyla hiçbir ey
için kendinden daha güçlü delil yoktur. Bu nedenle açk bir eyi (zahir)

tanmladnda onu beiirsizletirirsin ve açk eylerin tanm aranmaz.

Nitekim gündüzün içindeyken -ki eyann en açdr- gündüzü tanm-

lamak isteyen kii, onu bilmezden gelemez.
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söylediimiz gibiyse, artk haya etmez. Dolaysyla ne haya var-

dr ne de onun bir hükmii! Aksine Allah ‘örnekleri verir,’ ekilleri orta-

ya koyar, kime hitap edildiini, kimin anladn ve kimin anlamadn
bilir. Herkesin bir anlay vardr. Dinleyen için sivrisinekten daha gizli

bir ey bulunsayd, Hak örnek olarak onu verirdi. Bu husus ‘daha üze-

rindeki’
5*1 ayetinde kapal olarak sunulmutur. Böylelikle bu ayette hiç-

bir eyi Allah ile ilikilendirmeksizin terk etmemeyi ve brakmamay sa

na emretti ve öretti. Bir evin deersizlii ya da örfte ve inanca göre

eriat tarafndan knanmas, seni geride tutmasn. Sonra, (hüküm) ve-

rirken durursun: Binaenaleyh inançtaki ey her eye vc her duruma ve-

rilmez. âri’nin sana söyledii yerde dur! ‘Orada dur.’ Çünkü bu eria-

tn getirdii ilahi edeptir, Edep, iyilikleri toplayan eydir. Lafzlarn kul-

lanmnda ise, haya kullanlr, çünkü sen, sana emrcdildii gibi bir ks-

mn terk edersin. nançta ise Allah ile ilikilendirmediin hiçbir evi

terk etmezsin, te bu ‘hayann terki’ makamdr. Öyleyse Allah’a sana

belirledii ekilde mertebelere göre davran vc tartmaya girme! Bunun

yerine
‘
Rabbim! Bilgimi artr*** de. Böyle dediinde, sürekli artta olur,

zorunluluk meyvesini devirirsin.

YÜZ KIRKINCI BÖLÜM
Hürriyet Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Arzunun kulu efendisinin mülkünden kaçaktr

akndan bakas ondan çkmaz

Hür, bütün varlklara sahip olabilendir

Ne bir mal ne makam ona sahip olur

Tekvine hücum edersen bir eyi yok sayarsn

Kökü efendisinin mülkü olan.
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Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, hürriyet -ilahi deil- zatî

bir makamdr. Kul için bu makam kaytsz olarak gerçeklemez. Çünkü

kul Allah’n azatlk kabul etmeyen kölesidir. Hak için ‘ilah’ olmas yö-

nünden hürriyeti imkânsz saydk. Çünkü efendinin kölenin varlyla,

sahibin malyla ve hükümdarn mülküyle irtibad olmas gibi ilah da

me’luhu ile irtibaddr. Ayet-i kerimeye baknz! ‘Dilerse sizi giderir ve

daha hayrllar getirir.’
54* Bu irtibat esnasnda baka bir kavmin getirili-

ine dikkat çekmitir. Çünkü görelilik, akl ve varlk bakmndan iki gö-

relinin tasavvurunu gerektirir. Dolaysyla görelilik varken hürriyet söz

konusu deildir. Rablik ve ilallk ise göreliliktir. Hak ile yaratklar ara-

snda karlkl bir iliki yok ise görelilik de yoktur. Aksine O ‘âlemlere

muhtaç deildir.’ Böyle bir ey, sadece Haklan zât için düünülebilir.

Dolaysyla hiçbir varlk O’na bal olmad gibi hiçbir göz O’nu alg-

layamaz, hiçbir kant O’nu snrlayamaz. Aklda bulunuu zorunlu ol-

duu gibi (O’na ilien) niteliklerin -ki onlar snrlama sokarsm- O’ndan

olumsuzlanmas da teoriktir.

Kul bu makam ile özdelemek istediinde -ki bu tahakkuk maka-

mdr, ahlâklanma makam deil- bunun mümkün bir varlk olmas ne-

deniyle kendisine elik eden yoksunluun kalkmasyla gerçekleebilece-

ini görür. Halbuki Hakkn kskançl, Allah’tan baka kimsenin varlk

ile nitelenemeyeceini gerektirir -çünkü varlk bir iddia tar-. Bu bak-

la ise, varln mümküne ait olamayacan anlar. Çünkü kskançlk,

bunu engelleyen bir snrdr. Bu durumda kendisine bakar: Meerse o

varl olmayan bir yokluk imi! Yokluk ise, onun zatî niteliidir. Dola-

ysyla varlk onun aklna gelmez. O halde yoksunluk gitmi, yokluun-

da ‘hür’ olarak -ki bu zâtn varlndaki hürriyetidir- kalmtr.

Kul bu zâtn ilahi isimleriyle madum-mümküniin zâtndan neyin

ilikili olduunu örenmek ister. Mümkün (sâbit) ayn’dan her birinin

bakasnda olmayan bir istidada sahip olduunu görür. Bu sayede

mümkünün zât ile Hakkn zât arasnda olduu gibi a’yân(- sabite)

arasnda da ayrm gerçekleir. Hak ile mümkün arasndaki ayrm. Hak-

kn ‘zorunlu varl’ ile mümkünün ‘zorunlu yokluu’ eklinde gerçekle-

ir. Bu durumda kul, kendisi için istidad Hak için isimler gibi sayar.

Mümkün a’yândaki varlk ise, Allah’a aittir. Hak kendisi nedeniyle

mümkün (sâbit) a’yândan birisinde ilahi isimlerinden biriyle zuhur etti-

inde, ayn’n istidad ona kendisiyle isimlendirildii ‘hadis’ (sonradan
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olan) bir isim verir. Böylelikle ‘u artr, bu akldr, bu kalemdir, bu

levhadr, bu kürsüdür, bu felektir, bu melektir, bu atetir, bu havadr,

bu sudur, bu topraktr, u madendir, u bitkidir, u hayvandr, bu in-

sandr’ gibi cins ve türlerle onu isimlendirir. Bu, bütün hakikate yaylr

ve ‘bu Zeyd’dir, bu Ömer’dir, bu attr, bu tatr, bu aaçtr’ denilir. Bü-

tün bunlar, mümkünlerin (sâbit) a’yân’n istidad vermitir. Böylece

onlarn varlktaki eserleriyle hakikatlerin kendiliklerinde bulunduklar

duruma kant getirdik. Nitekim isimlerin varlktaki eserlerinden de ilahi

isimlere ulatk (istidlal). simlendirilenin idrake konu olan bir hakikati

(ayn) yoktur. Mümkün kendi ayn’yla kaldnda hürdür, onda kulluk

bulunmaz; istidadyla kaldnda ise muhtaç bir kul haline gelir.

Zikrettiimizi görmenin dnda, mutlak hürriyette bir makammz
yoktur. Dolaysyla nefsine bundan baka bir ey söyletme! Bu makam
müahede etmeyen kimse, hiçbir zaman ‘Allah âlemlerden müstanidir*45

ayetinin neyi gösterdiini bilemez. Yani Allah, kendine delil olmaktan

müstanidir. Çünkü Allah âlemi kendisine delil olsun diye yaratsayd,

ondan müstani kalamazd. Öyleyse Hak âlemi neye delil yapt ve âlem

kime delildir, bilmen gerekir. Allah, baka biriyle kendisine delil getiri-

lemeyecek ya da bir bakasyla snrlanmayacak kadar açk ve bellidir.
A

Alem Allah’a delil olsayd, delil, delillendirlene kar bir otorite ve öv-

güye sahip olurdu. Dclillendirilen, onu bir delil olarak ortaya koysayd,

bu delil övgü mertebesinden ayrlamazd. Çünkü onu delil olarak kulla-

nan kii, delillendirilene ancak onun vastasyla ulaabilecek bir durumu

ifade etmitir. Böylelikle özgürlük ve müstanilik kalkar. Halbuki bun-

lar, Allah adna sabittir. Öyleyse Allah, kendisine delil koymam, onlar

mertebeye (ulûhiyet) delil yapmtr. Bu sayede O’ndan baka ilah ol-

mad örenilir ki, hürriyet hakknda seçkinlerin dili budur.

. Sradan insanlarn diline gelirsek, sûfilcrc göre hür, Allah’tan baka

hiçbir varln boyunduruuna girmeyen kiidir. Böyle bir insan, Al-

lah’n dndakilerden hürdür. O halde hürriyet, sadece Allah için ger-

çeklemi bir kulluktur. Dolaysyla hür, kendisine ibadet etsin diye onu

yaratan Allah’tan bakasna kul olmaz ve böylelikle yaratl gayesine

hakkn verir. Bu durumda onun hakknda cNe güzel kuldur o, tövbekar-

dr (dönen)*** denilir. Yani yaratl gayesi olan kullua çokça dönendir!

Çünkü insan varlktaki her eye muhtaç yaratlmtr. Varlktaki her ey,

kulu yoksulluk diliyle çarr ve ‘muhtaç olduun ey benim, bana dön!’
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der. Kul ileri bildiinde, Hakkn onu çarann nezdinde bulunduunu

anlar. Bilir d, kendisine muhtaç olmak nedeniyle (Hakkn kendisinde

bulunduu) söz konusu sebebe muhtaçtr. Öyleyse kul kendi hakikati

gerei muhtaçtr. Bu sebep nezdinde muhtaç olduu eyi verene bakar

ve onun ilahi bir isim olduunu görür. O halde kul gerçekte bir ismi

yönünden Allah’a muhtaç olduu gibi (isimler ile istidatlar arasndaki

ilikiden hareketle) kul kendi istidadnn eserinden yine kendine muhtaç

olmutur. Bu durumda yoksulluun ne demek olduunu, kimin muh-

taç olduunu ve kime muhtaç olduunu anlar. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber’e ‘Rabbim bilgimi artr’
5*7 demek emredildi.

Hürriyet ve srlar hakknda bizim dmzdaki yazarlarn kitapla-

rnda bulamayacan yeterli açklamaya dikkatini çektik.

YÜZ KIRKBRNC BÖLÜM
Hürriyeti Terk Makamnn Bilinmesi

htiyaçlarndan hiç ayrlmayan biri

htiyaçlar onun peindeyken nasl hür olabilir ki?

O, bütün eyaya muhtaç

Yoksulluk mezhebi, fakirlik kazanc

Bizim için, varlklarn adlaryla isimlendi

Öyle ki, sözde onun özellii dile geldi

Varlkta hür diye biri yok, çünkü O bizi talep eder

Biz de her yönden O’nu ararz

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, hürriyetin terki, srf ve

saf kulhk (uhrtder, zorunlu kulluk) demektir. Sebepler yerli yerindeki

hikmeti hakkyla bildii için, onun sahibini boyunduruuna alr. O kii

dc sebeplerin otoritesi altnda hor ve zelildir. Böyle biri iyinin ve gü-
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nahkârn dedii, mümine ve kâfire yarar salayan topraa benzer; top-

rak -tpk varlklarn yapt duann Hakkn karlk vermesine etki et-

mesi gibi- ona etki eder. Çünkü bu makam sahibi, mudak zenginliiyle

birlikte Allah’n kendisine elik ettiini görür. Öyleyse binei (beden)

ackan, çplak kalan, susayan ve zorda kalann durumu nasldr? nsana

ise bedenini korumak, onun durumunu kollamak ve onu neyin iyi ede-

ceini gözetmek emredildi. Allah onu bu görevle görevlendirerek yer-

yüzüne halifesi diye indirmitir. Sebepler kendisine bu imkân verme-

dikçe insan kendiliinden bunu yapmaya güç yetiremez. Öyleyse insan

zorunlu olarak Allah’n kendisindeki ve ona dönük hakkn yerine ge-

tirmek için sebepleri elde etmeye boyun eer, çünkü Allah ona Nefsi-

nin senin üzerinde hakla vardr, einin üzerinde hakla vardr’ demitir.

Üzerinde haklar bulunan biri nasl hür olabilir ki?

Her varlk üzerinde bir hak bulunur

Kii o hakkn kulcazi-

Hür deildir, bunu bil

Haberin olsun, hakkyla ören bunu

Direnen kimse gibi olma

Ahlâklandmda efendisinin emrinden

Allak Rab
,
sen kul

Âlem de senden eski kul

Ben konuurken bunu söyledim

O ise benim kulam ve dilim olmutu

Zikrettiimiz gibi olan kimse

Baarya eren alimdir!

Binaenaleyh insan, hakkn talep ettii sürece nefsinin kölesi oldu-

u gibi kendi hakkn talep eden gözünün, hakkn talep ettii sürece

einin kölesidir. lahi nimetler kendisinden nimet verene teekkür etme-

sini ister. Öyleyse yükümlülük mevcut, zorunluluk (insana) elik eder

ve kaldrlmak istense kalkmaz. Övgü ve sena, onda etki eder ve öyle

der: Nimet ve ihsan veren Allah’a hamdolsunP Knama, eziyet ve cefa
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ona sahip olur vc öyle der: Her durumda Allah’a hamdolsun! Hallerin

bakalamas nedeniyle hamdi deiir. Hamdi deitii için haller de-

iseydi, hiç kukusuz hallerden ‘hür’ olurdu.

Hz. Peygamber Ebu Bekir es-Sddîk’a öyle der: ‘Seni darya ç-

kartan sebep nedir?’ Ebu Bekir ‘Açlk’ diye cevap verir. Hz. Peygamber,

‘Beni de açlk dar çkartt’ diye karlk vermi. Yanndaki sahabesiyle

birlikte Heysem b. Ebi’t-Teyhan’n evine gelmi. Heysem bir koyun

kesmi ve yemek yedirmi. Onlar darya çkartan sebep, üzerlerindeki

hakk onlara yönelip onlar hükmü altna aldnda açlk idi. Bu ba-

lamda açlk var olmayan bir durumdur. Bir mevcuda madum (var ol-

mayan) etki ediyor iken, mevcut karsnda mevcudun durumu nasl

olur? Böyle insanlar, hürriyeti müahede eder.

Bu zevk nedeniyle onlar, ncfslcrinin üzerlerindeki haklarn yerine

getirmek için dar çkm, açlk kendilerini kökletirmiti
.
Çkmasa-

lard ve bulunduklar yerde kalsalard, bu kez sabrn ve bu halin gerei-

nin zorlamas altnda kalrlard. Öyleyse (Hakkn) ihsannn onlarla ili-

kisinin son noktas, söylediimiz gibi, neftlerinin haklarn yerine ge-

tirmek üzere dar çkmak idi. Çünkü onlar bunu yapacak imkâna sa-

hipti. Bundan daha üstünü olamaz, imkân var iken otursalard, zalimlik

ve ilahi hükmü bilmemek özelliiyle nitelenirlerdi. Bu nitelikteki bir in-

sanda dünya ve ahirette hürriyet nasl düünülebilir ki?

Dünyaya gelirsek, burada zorunluluk vakidir. nsan onu inkâr

edemez, reddedemez ve onu kendinde bulur. Kul sebeplere eilmeyip

onlara bel balamaz ve sebepleri kullanrken onun gayesi, Allah’a itimat

olursa, böyle biri malul (nedenli, hasta) bir kuldur. Çünkü bu, özel bir

yönelitir. Ahirette ise ehvetinin kuludur. Çünkü o, ehvetinin otorite-

si altndadr ve ehveti onda hüküm sahibidir. Kulluun anlam sadece

budur. Baka bir ifadeyle kulluk (ve kölelik), hükümlerin altna ve se-

beplerin boyunduruuna girmek demektir, ârif kendinden bunu görün-

ce, hürriyetin bir iç konumas ve geçici bir durum olduunu anlar. Bu

halin huzur ve ayklk ile birlikte kalcl yoktur.
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[HÜRRYET TERK]

Hürriyeti terk ilahi bir niteliktir. Nasl olur da ondan çklr? in
sonu, kullarndan dua bekleyen, tövbe etmelerini ve balanma dileme-

lerini isteyen bir ekilde Hak suretinde onda bulunmaktr. stedii eyi

yerine getirmediklerinde ise, kendilerini knayarak öyle der: 'Günah i-

lemeseydiniz, Allah günah ileyen, tövbe eden ve kendilerine mafiret

edecei bir topluluk getirirdi.’ Bu makamn srlarna dikkatini çektik.

Onlar incelersen, kendini ve Rabbini örenir, deerini amazsn.

Hürriyetin Allah’n kullarnda bir takm dereceleri vardr. Hürlerin

dndakÜer ise Allah nezdinde daha üstün derece ve daha kâmil nitelik

sahibidir. Onlarla birlikte asl isim, el-Hafîz’dir. Bu isim onlarda hürri-

yetin terkini ve -hikmetin verisine göre- köleletirmeyi korur.

‘Hürriyetin dereceleri kaç tanedir?’ diye sorarsan, öyle deriz: Ün-

siyet ehli ariflerde hürriyetin alt yüz krk dokuz, edep elli ariflerde iki

yüz elli dört, ünsiyet ehli melamilerde alt yüz on sekiz derecesi vardr.

Edep sahibi melamilerde ise (iki) yüz yirmi üç derecesi vardr. Bu dere-

celer, ayn zamanda hürriyeti terk eden ve terkin salad ilave derece-

leri terk edenler için geçerlidir.

YÜZ KIRKKNC BÖLÜM
Zikir Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Zikir her zaman zikredilen üzerinde örtüdür

Her zikir hal ve isimlerdir

Söylediinden baka bir ey yok

Bunu düünürsen gözüne pek çok ey görünür

Varln kendisinde olduu kimse unu bilir

Bu gerçektir, ne akl vardr ne su vardr
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Zikir ilahi bir niteliktir. Zikir, Hakta vc yaratklarda içten ve dtan

olarak gerçekleir. Zikrin ilahi bir nitelik olmasyla zikir halkn zikrinin

karldr. Allah öyle buyurur: ‘Beni zikredin ki sizi zikredeyim™* Bu-

rada kendi zikrini bizim onu zikretmemizin soncu yapt. Burada zikrin

durumu da böyledir. Allah kutsi bir hadiste öyle der: Beni içinden zik-

redeni içimden, toplulukta zikredeni onlardan hayrl bir toplulukta zik-

rederim. Böylece zikir, zikri; zikrin durumu ise zikrin durumunu belir-

lemitir. Zikir Allah’n adn zikretmek deildir. Aksine bir hamd ve

övgü olmas bakmndan O’nun ismini hatrlamak demektir. Çünkü se-

nin ya da onun hakknda deil, hakikate delil olmas yönünden ismi

zikretmede fayda ortadan kalkar.

öyle diyebilirsin: Allah ehli, Allah lafznn zikrini üstün saym ve

hüve lafzm nitelii veren zikirlere üstün saym, onun bir takm yarar-

larm görmülerdir. öyle deriz: Hakldrlar, ben de bu görüteyim.

Fakat onlarn bu zikri tercihlerinin sebebi onun hakikate delil olmasdr,

kendisi deildir. Onlar bu isim ile ya da hüve ile bu isimle isimlendiri-

len ya da bu zamiri varlklarn snrlamad kimse ya da tam varlk ol-

duunu bilmilerdir. Öyleyse bu ismi zikrederken zikredenin nefsinde

bu bilinç vardr. Yarar böyle gerçekleir. Çünkü o snrl olmayan bir

zikirdir. Zikreden Allah’tan baka ilah yoktur ifadesiyle onu snrlarsa,

bundan meydana gelecek yarar bu delaletin verdii ölçüdedir.

Subhanallah diyerek onu snrlarsa, tespihin verdii eye göre bir bilinç

gerçekleebilir. Ayn ey Allahu ekber, elhamdü lillah, la-kuvvete illa

billah zikirleri için de gcçerldir. Her snrl zikir, ancak kendisiyle snr-

land bir sonuç meydana getirir. Ondan genel bir neticenin çkmas
mümkün deildir. Çünkü zikrin hali onu snrlar. Allah bize ancak zik-

rin halinin verdii eyi vereceini bildirmitir. Kutsi bir hadiste ‘beni

içinden zikrederse ben de onu içimden zikrederim’ der. Bu nedenle bir

grup Allah lafznn zikrini üstün saymtr. Ya da onu snrlama olmak-

szn zamirini üstün saymtr. Öyleyse onlar, isimlendirilenin hak etii

eyi zihinde tutmakszn lafzn söylemeyi amaçlamlardr. Bu anlam ile

Hakk’n kulu zikretmesi kendisine layk bütün fazileüeri içeren bir isim

ile olabilir. Onlar, kulun Rabb’ini Allah ismiyle zikretmesinin karl-

ndadr. Kulun zikri aklda tutmayla Hakk’n zikri ise huzur ile gerçek-

leir. Çünkü Hak bizi müahede eder, bizi bilir. O da bizim için bilinir

ve müahede edilir. Bu nedenle bizim için aklda tutma, onun için hu-
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zur söz konusudur. Müminler Hakk’ hatrlama güçlerinde tutarlarken

sradan insanlar onu tahayyül güçlerinde tutarlar. Allah’n kullarndan

onu bilen bir grup ise, her iki güçte de kendisini canlandrr. Bu yönüy-

le onlar, akl ve eriat bakmndan hatrlama gücünde eriat ve kei yö-

nünden ise tahayyül gücünde Hakk’ canlandrrlar. Bu ise, bütünü ile

Halck’ zikrettii için zikrin en yetkinidir. Hakk’n onu zikretmesi de

böyle gerçekleir.

Sonra Allah, zikirden baka herhangi bir eyi çokluk ile niteleme-

mitir. Zikirden baka hiçbir eyi de çoaltmay emretmemitir. Allah

öyle der: ‘Allah’ çokça zikreden erkek ve kadnlar.™9 Baka bir ayette ise,

‘

Allah’ çok zikredin
,53U buyurur. Burada zikir özel anlamda Allah ismiyle

ve snrllktan soyutlanm bir halde gelmitir. Allah öyle der:
‘
Allah’

zikrediniz™'. Halbuki u isimle zikredin dememitir. Baka bir ayette

ise, ‘Allah’n zikri en büyüktür™2 der. Halbuki ununla dememitir. Ba-

ka bir ayette ise, ‘belirli günlerde Allah’ zikredin demi, öyle ya da

böyle dememitir. Allah’n ismini onlarn üzerinde zikredin demi, fakat

‘öyle zikredin
5

dememitir. Baka bir ayette ise,
1

Allah’n isminin zikre -

dildii eylerden yiyiniz
™4 demi, öyle zikredildii dememitir. Hz. Pey-

gamber öyle der: Yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmadkça k-

yamet kopmaz. Burada Peygamber bu lafz bir eyle smrlamamtr.

Çünkü o kullarn içinden seçkinlerin zikridir. Allah onlar ile dünya âle-

mini ve içlerinde bulunduklar bütün âlemleri korur. Onlardan dünyada

kimse kalmadnda, dünyann korunmasn salayacak bir sebep kal-

maz. Bu nedenle dünya yok olur ve harap olur. Bu esnada bile nice kii

Allah Allah diyebilir. Fakat o, belirttiimiz ekilde zihinde tutarak zik-

retmemektedir. Bu nedenle ari zihinde canlandrma olmakszn lafz

geçerli saymamtr. Rabb’ini Kuran’da tek bana zikrettiinde, onlar

nefret ile geri dururlar. Çünkü onlar, irk kotuklarnn zikrini duyma-

mlardr ve kalpleri kararr. Bununla birlikte onlar, bunlar ilah olarak

kabul emilerdir. Bu nedenle Allah ‘De ki onlar isimlendirin ,5SS demitir.

Onlar isimlendirselerdi, aleyhlerine delil ortaya çkard. Dolaysyla Al-

lah’ ancak Allah isimlendirir.

Allah ehli olan ariflerde zikrin dereceleri, dokuz yüz elli bir derece

iken melamilerde dokuz yüz yirmi dokuz derecedir.
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YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zikrin terki Makamnn Bilinmesi

Zikri onu müahede eden terk eder

Onu zikretmeyen onu müahede edemez

iim hakknda hayrete dütüm

Hak nerededir?

Seni zikredersem benim alametim ortaya çkar

Bu esnada gizli iken onu görürüm

Haller ile birlikte onu görmeyi sürdürürüm

Her nefes onu zikretmeyi sürdürürüm
l

Dta o beni görmeyi sürdürür

isimlerle birlikte o ortaya çkmaya devam eder

Burada ‘hüve’, vav harfiyle yazlmtr. Bunun nedeni, hüviyeti bil-

dirmektir. Yoksa o, zamir deildir.

Allah seni baarya erdirsin bilmelisin ki, zikir terkinden daha üs-

tündür. Çünkü terki, bir müahededen meydana gelebilir. Müahede ise

mudak olamaz. Zikir ise mudaklk sahibidir. Fakat mudak olan zikir,

belirttiimiz ekildedir. Yoksa tespih ve tehlil gibi snrl zikirler deil-

dir. Zikrin terki, müahededen olmasayd, una bakardk: Acaba terk

sebebi, mudakl gerektiren bir ey midir? Bu durumda onun hakknda

denklik hükmü verirdik. Haller ise snrldr. Mudaklk snrl olduun-

da, bu durumda o snrlanandan ayrr ya da snrlanana -her nasl der-

sen- yaylmtr. Yayld eyin ayn ile ise, ayrt eyle snrlanmtr.

Öyleyse mutlaklk snrlanmadr. Snrlanmann faydas ise ayrmadr.

Onun hakknda söylenebilecek en büyük ey, bilinmeyen meçhul olma-

sdr. Bununla birlikte bu nitelikler snrlanmadan çkamamtr. Çünkü

o malumdan ayrmtr.

Her durumda sadece snrl olan vardr. Bulunmayanda da snrl

olan vardr. Öyleyse yokluk, var olmayan eydir. O, varlktan ayrm-
tr. Varlk yokluktan ayrmtr. u halde, bilinen ya da bilinmeyen her
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ey ayrmtr. Snrlama ise hüküm sahibidir. Geride ancak dereceli bir

snrlama kalmtr. En üstünü mutlaklkta snrlamadr. O ise Allah’

zikir. Onu bilmemek ve Onun hakknda hayrettir.

Allah’n zikri varla daha yarar

Zikrin terki ise müahedeye uygundur

Dilersen müahedenin cömertliinde ol

Dilersen varln faziletinde bulun

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fikir makam ve Srlarnn bilinmesi

Tefekkür ibretler ve ayetlerdedir

Hükümler ve kaderde tefekkür yoktur

Tefekkür cahili olmadn bir haldir

Ayet ve surelere onu yerletirdi

insanlar onsuz kalrd

Ruhlarla beraber nimet içinde
.

Fikir doal bir niteliktir ve yoktur onun

Beerden baka bilen kimse üzerinde hükmü

Söylediimiz ey olsayd bakmazd

Gözüm hallere ve suretlere anszn

isimler ve müessir onunla kaimdir

Emir uygulanr, çölde ve ehirde

Allah seni baarya erdirsin bilmelisin ki, fikir, tedbir ve ilk hakkn-

da tereddüt anlam tamadkça ilahi bir nitelik deildir. Bu durumda

ise, ilahi bir nitelik haline gelir. tibar anlamnda fikir ise doal bir nite-
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liktir. Bu nitelik ise, yaratklardan sadece bu beer türünde bulunabilir.

Tefekkür, d varlklar bakmndan deil veya hakikatlerinin verdii ey

yönünden deil, srf delil olular bakmndan varlklar inceleyen ibret

sahiplerine aittir. Allah teala öyle buyurur:
‘

Onlar göklerin ve yerin ya-

ratl hakknda düünürler.’556 Tefekkür ettiklerinde ise, bu tefekkür

kendilerine daha önce sahip olmadklar bir bilgi verir. Böylelikle

c
Rabb’imiz ! Bunu anlamsz yaratmadn, seni tenzih ederiz, bizi atein aza-

bndan koru’557 derler. Öyleyse onlar atein azabndan snmaya sevk

eden ey, göklerin vc verin yaratl hakknda düünmenin kendilerine

verdii bilgidir. Bu bilgi onlara atei göstermi, onlar da Allah’tan ken-

dileriyle bu atein arasna bir perde çekmesini istemilerdir. te, düü-

nene belirli bir bilgi veren düünceye konu olan her eyin yarar budur.

Söz konusu bilginin verisine göre düünen insan Allah’tan bir ey ister.

Tefekkür makam, ilah olmas bakmndan lah hakknda düün-

meye sçrayamaz. Bu yönüyle tefekkür, ilahln sahibinin hak ettii ta-

zim, yüceltme, özü gerei kendisine muhtaçlk gibi niteliklerle ilgili de-

ildir. Bütün bunlarn hükmü, eriadardan önce mevcuttur. Sonra eri-

at tefekkürü bildirmek veya emretmek üzere getirir ve insana onu em-

reder. insann ftran da sayesinde ecir almasn salamak üzere onu ge-

rektirebilir. Çünkü tefekkür kul için meru bir amel olduunda, meru

bir amel olmadan onun adna meydana getirmedii bir sonuç meydana

getirir.

Fikir, ne akla göre ne de dince Hakk’n zâtn konu edinemez.

Çünkü eriat, Allah’n -zât hakknda düünmeyi yasaklamtr. c
Allah sizi

kendinden sakndrr’5SS
ayeti buna iaret eder. Yani bu konuda düün-

meyiniz demektir. Bunun nedeni, Hakk’n zat ise yaratklarn zâdan

arasndaki ilikinin ortadan kalkmasdr. Allah ehli fikrin yerini bilip

onun ekilci bilginler ile salih insanlardan itibar ehlinin ii olduunu,

fikrin eya arasnda karlkl bir ilikiye dayandm anlamlardr. Bu-

nun üzerine onlar, ehline brakm, kendileri için bir hal olmasn red-

detmilerdir. Nitekim bu husus, fikrin terki bahsinde gelecektir.

Fikir korunmay salamayan bir haldir. Bu nedenle de makam teh-

likelidir. Çünkü onun sahibi, isabet mi etmitir yoksa hata m etmitir,

bilemez. Çünkü fikir, doru da olabilir yanl da olabilir. Binaenaleyh

fikir sahibi özellikle Allah hakkmdaki bilgiye dair düüncesinde doru-
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yu elde etmek istiyorsa, Kuran’da tefekkürün ve ibret almann zikredil-

dii bütün ayederi incelemesi, Kitap veya mütevatir sünnetin dnda
gelen eylere yönelmemesi gerekir. Çünkü doru düünce, korunmu-

luk ve Allah'n düünmekten irade ettii amacn gerçeklemesi, O’nun

Kuran’da zikrettii ve fikre konu olan veya Allah’n ibret alnmasna

hükmettii veya tefekkürü kendisine bititirdii ayederle birliktedir ki,

bu zorunlu olarak böyledir. Çünkü Hakk’n düünceyi söz konusu ayete

yerletirmesi ve onu baka bir yere deil de bu belirli yere tahsis etme-

sinin yegâne nedeni, kula irade ettii eyin bilgisine ulama imkân

vermektir. Kukusuz seni yola yönlendirdik. Allah ehlinin (keflerinde)

‘bulduklar’ bilgi budur.

Tefekkür ayederini akletmcyle ilgili ayedere ya da duyma veya bil-

meyle veya iman etmeyle ilgili ayedere tayp söz konusu ayederde fikri

kullanmaya kalkarsan, genel anlamda isabet etmemi olursun. Öyleyse

bu gücü, Allah'n 'tefekkür eden bir topluluk için
™'9

ortaya koyduu ayet-

lerde kullanmalsn. Eyay yerlerinden çkartma ve ayederi konumlar-

nn dna tama. Söylediim yöntemi takip edersen, gayredn övülür ve

bu konuda bana teekkür edersin. Öyleyse ibret ve tefekkürün zikredil-

dii her ayeti incele ki, Allah’n izniyle mudu olasn! Ayrca bu fikri

yönden ‘nazar’n zikredildii ayederi de aratr. Bunlara örnek olarak

5Deveye bakmazlar m, nasl yaratlm?’560
,

‘Göklerin ve yerin melekûtuna

bakmazlar m ?’561 ‘Rabb’in fil sahiplerine ne yapt, bakmazlar m ?’562

‘
Rabb’inin gölgeyi nasl uzattna bakmazlar m?’563 ayederini verebiliriz.

Ayrca tedebbürü zikredildii ayetler de bu kapsamdadr. Bunlara ör-

nek olarak ‘Onlar Kuran' tedebbür etmezler (düünmezler) mi?’
5M

ayetini

verebiliriz. Allah bunlardan hangisini hangi isimle zikrederse, sen de ak-

ln ona göre ayete ver. Binaenaleyh Allah'n kastettii anlama ulamak

istiyorsan o ayet hakknda zikredilen isim yönünden tefekkür etmeyi

ihmal etme. Bunlara örnek olarak
‘

Kuran’ tedebbür etmezler mi

T

5565
aye-

tini verebiliriz. Öyleyse ona Allah'n kelam veya hrkan veya
‘

Biz zikri

indirdik
™66 ayetinde belirtildii gibi zikir olmas bakmndan deil, Ku-

ran olmas bakmndan bakmalsn! Her ismin kendine özgü bir hükmü

vardr. Hakk’n zikirde bir eyi belirlemi olmas, kullarnn onu anla-

masn salamak ve eyay yerli yerlerine nasl yerletireceklerini ören-

melerini salamaktr. Öyleyse bu, hikmet; sahibi ise el-Hakîm’dr. Ku-

kusuz Allah kendisini ereflendirdii kimseyi hikmet ile övmü ve öyle
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demitir: ‘Ona kitab ve hikmeti öreti i.*
547 Baka bir ayette ise ‘Ona hikmet

ve hitab ayrt etmeyi verdik’568 buyurur. Baka bir ayette ise ‘Kime hikmet

verilirse, kukusuz ona büyük iyilik verilmitir. Sadece lüb (akl) sahipleri

öüt alr.*
569 Çünkü onun hükmü, bütün eyaya yaylr. Çünkü el-Hakim

hiçbir eyi kendi deerinin ve konumunun dna tamaz.

YÜZ KIRKBENC BÖLÜM
Tefekkürün Terki ve Srlarnn Bilinmesi

Tefekkürün terki Yaratcsna brakmaktr

Artk düünme, çünkü tefekkür maluldür

Düünmezsen tertemiz bir ruh olursun

Hak ile oturur, zikir üzerindeyaratlm olursun

Tefekkür etmezsen tertemiz bir ruh olursun

Tpk melekler gibi, tafsil seni perdelemez

îlah’tr; ikramlarn veren llah’tan

Cömertçe, vahyi veren de O’dur

Ya kendi katna getirterek ya da onu aktarp senin de örenmen eklinde

Ya da yazyla, tafsil ederek onu verir

Tefekkür ile nefslerimize itimat ederiz

O olmasayd, ne ortak koma ne tatil olurdu

Tefekkür kendisine tahsis edildiim bir itir

Çünkü ben toplaycym ve toplamak tahsildir

Hakk’n suretini ve bütün isimleri kendinde toplar

Ve her bir hakikati, Hakta bir deime yoktur



356 Fütûhât- Mekkiyye
~J

Bazyerlerde onun hizmetiyleyükümlü olduk

Haberler ve vahiy bunu bildirdi

Fikri terk edenler, kendisini bilmek istedikleri hususlarda kendile-

rinden karkln kalkmasn isteyen adamlardr. Böylelikle onlar, hak-

knda Arzudan konumaz denilen kimseye varis olmay amaçlarlar. Ay-

rca onlar, bu ftrat üzerinde yaratlm melekler ve Allah’n yaratkla-

rndan diledikleridir. Onlar, Allah’n kendilerine bir inayeti olarak ve

kendiliinden Allah’ bilme ftratnda yaratlm kimselerdir. Onlarm

fikri terk etmelerinin nedeni, fikrin yanlma özelliidir. Dier bir grup

ise, tefekkürü terke yönelmilerdir. Çünkii tefekkür, iki eyde döner du-

rur: Ya yaratklarda, ya da lah’ta. Yaratklarda tefekkürün en üst kulla-

nm, onlar delil olarak edinmesidir. Delillendiriien ise delil ile çeliir.

Dolaysyla delil ile delillendiriien nazar sahibinde hiçbir zaman bir ara-

ya gelmez. Böylelikle onlar, tefekkürü terki ve zikirle ilgilenmeyi dü-

ünmülerdir. Çünkü her ikisi de dince emredilmitir. Çünkü insan

ayeder hakknda düünmek üzere ölse, Allah’tan baka bir eyle (ilgile-

nirken) ölmü saylr. Bu eyay Allah için düünse bile, bu esnada sa-

dece onlar görmektedir. Tefekkür kendisini baz kimselerin düündüü
gibi yaratklara ve var olanlara delil edinmek üzere lah’a yöneldiinde

ise, O’nu bir bakas için talep etmi olur. Bu ise, Allah karsnda say-

gszlktr. Çünkü bu durumda insan bakn Allah’a sadece var olanlara

delil olmas için yöneltmitir. Söz konusu eyler Allah’a dayanm olsa

bile, yine de insan bu durumda Hakk’ kendisi için aramam demektir.

Eer insan kendisini kendisine delil edinmek üzere Allah hakknda te-

fekkür ettiini zannederse, bu da apaçk bir yanlgdr. Çünkü bu esna-

da kendisini biliyor iken Allah hakknda düünür. Bir anlamn Allah

hakknda geçerli olup olmadn anlamak üzere Allah hakknda düü-

nürse, bu da tam bir bilgisizliktir. Çünkü hiçbir ey kendinden kendisi-

ne daha çok delil deildir. Böyle bir düünceyi gördüklerinde ise tefek-

kürü terk etmilerdir. Bu nitelikte kimse tefekkür ettiinde ise, ihsanlar

nedeniyle yaratklara teekkür eden kimse gibi olur. Böylelikle onlara

teekkür, bir ibadettir. Çünkü Allah insanlara teekkür etmeyi emret-

mitir. Ayn ekilde Alal, onlara tefekkürü de emretmitir. Böylelikle

insanlar, kendilerine emrettii veya belirledii hususlarda emrine bala-

narak tefekkür ederler. Bu tefekkürden ortaya çkan bilgi ise, dolayl bir
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bilgi haline gelir. Çünkü fikrin bilgileri, her bakmdan, zikir, vahiy, ilahi

vergi ilimleriyle ayn konum ve mertebede deildir.

Yüz ikinci ksm sona erdi, onu ‘Fütüvyet’ hakkmdaki yüz krk al-

tnc bölüm ile yüz üçüncü ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZ ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ KIRK ALTINCI BÖLÜM
Fütüvvet Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Allah seni desteklesin, bilmelisin ki:

Fütüvvet bir hal ki sahibi öne çkmaz

nsanlarn Rabb’inin ve insanlarn nezdinde

Feta, bakasn tercih etmeyi düstur edinendir

Her neredeyse ba üstünde tanr

Arzular güçleriyle onu sarssa bile bakasn yeler

Çünkü o dirençlidir, tpk yalçn dalar gibi

Hüzün ona hükmetmez, korku onu alkoymaz

Sknt ve iddet annda güzel ahlâktan.

Onu tek bana putlar krarken seyret!

Yardmcs yokken! Feta: Yumuak-güçlü insan

Fütüvvet, anlam bakmndan ilahi bir nitelik iken lafzndan Allah’a

verilmi bir isim yoktur. eriat böyle bir isim zikretmedii gibi akl da

Allah’n kaytsz anlamda âlemden müstani olduunu bildirir. eriat-

tan kant ise ‘Allah âlemlerden müstanidir*70
ayetidir. Akln kant ise
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udur: Varlk ile nitelenmiken Allah’n varl kendisi nedeniyle zorun-

lu olmasayd, mümkün oacakt -çünkü varlk ile nitelenmitir-. Müm-
kün olsayd, varln tercih eden birisine muhtaç kalrd. Bu durumda

ise mutlak anlamda ‘zengin’ ad O’nu adna geçerli olmayacakt. Belirli

bir ekilde muhtaç olsayd, kaytsz anlamda zengin olamaz ve âlemin

içinden bir ey olurdu. Bu durumda O, kendisini tercih edenin varl-

na kant haline gelirdi. Öyleyse Allah, kaytsz anlamda zengindir. Böyle

bir Zengin sonradan âlemi yarattnda ise, ona muhtaç olduu için ya-

ratmaz: Allah, âlemi âlem için ve varlyla yalnz bana kalmaya yele-

yerek yaratmtr. Bu ise, fütüvvetin ta kendisidir.

Hakk’n fitüvvetini dile getiren bir ayet ve hadis vardr. Ayete ge-

lirsek, Allah öyle buyurur: ‘Ben insanlar ve cinleri bana ibadet etsinler

diye yarattm.*71 Buradaki fiitüvvet udur: Allah insanlar ve cinleri ken-

dilerini varlkla nimetlendirmek ve onlar yolduk kötülüünden çkart-

mak için yaratmtr. Bunun yan sra Allah, onlara ‘ilahi isimlerle ta-

hakkuk’ imkân vermi, onlarn içinden halifeler seçmitir. Bütün bunlar

ise, kendüerini halife yapt her konuda onlar yalnzlna yelemesi-

dir. Ardndan baa kakmann, nimete mazhar olan kimsede, nimetlen-

dirmeye zarar verdiini dikkate alarak ‘Ben insanlar ve cinleri bana ibadet

etsinler diyeyarattm*72
ayetiyle bu durumu onlar için gizlemitir. Böyle-

likle Allah, yaratklar -kendileri içm deil- kendisi için yarattn dile

getirmitir.

Konuyla ilgili nebevi rivayete gelirsek, Alal Hz. Musa’ya eyay

bizim için, bizi kendisi için yarattn bildirmi, sonra ‘Her ey O’nun

hamdini tespih eder*
73

ayetinde yaratltaki bu gayelilii gizlemitir.

Böylece herkes, yaratlta bir baa kalana hissi almayalm diye, Allah’n

bildirmesiyle O’nun övgüsünü yücelttiini örenir. Bu rivayetteki fü-

tüvvet, Hakk’n bizi tek bana var olmaya tercih ederek yaratm olma-

sdr. Nitekim bizi böyle yaratt. ‘Her ey O’nun övgüsünü tespih eder*7*

ayetinde ise -baa kakma hissine kaplmayalm diye- bir örtü vardr. Bu

ifade ise ‘Bana ibadet etsinler diye yarattm*75 ayetiyle ayn kapsama girer.

ikinci rivayet ise Hz. Peygamber’in Allah’tan aktard u kutsi ha-

distir: ‘Ben bilinmeyen gizli bir hâzineydim, bilinmek istedim, âlemi

yarattm ve onlara tanndm, onlar da beni bildi.’ ‘Hazine idim’ sözün-

de, Mutezile’nin kabul ettii a’yân- sâbite’ye (sabit hakikatler) gön-



Yüz Üçüncü Ksm 36i

derme vardr. Bunlar "Bizim sözümüz bir eye’576 ayetinde konu edinilen

eylerdir.

Buradaki fütüvvet Hakk’n ‘bilinmeyi istemeyi’ dile getirmesidir.

Bu nitelie sahip birisi, kendisi için zorunlu olan zenginlii örtmütür.

Çünkü sevgi, var olmayana iliebilir. Var olmayan ise, yokta bulunabi-

lecei gibi mevcutta da bulunabilir. Yokta bulunursa, var etmeyi istedi-

i eyin kendisinde ortaya çkabilmesi için onun da var olmas gerekir.

Sevginin konusu bir mevcutta bulunur da seven sevdiini onda ortaya

çkartrsa, Hakk’n zikrettii eyin (bilinmek istemek) mutlak zenginli-

inin üzerinde bir perde olmas gerekir. Ayn zamanda bilinmek iste-

mek, sevilen eyin mertebesini (kendi yalnzlna) tercih etmek demek-

tir. Çünkü mudak zenginlik sahibi ona ilgi duymutur. Mudak Zengin

tarafndan böyle sevilmek ise, sevilende bir izzet meydana getirir.

Varln sebebi ise udur: Varlk ve bilgi, hal dilleriyle Haktan zi-

hinsel taksimdeki kendi mertebelerinin kemale ulamasn istemitir. Al-

lah da, varlk ve bilginin kemale ermesi için, kendisinden bir ihsan ola-

rak o lcisini var etmitir. Var olmann esas nedeni, Allah’n bir ihsan

olarak, budur, Allah ise bunu göz ard ederek âlemin varlm ‘bilinmek

istenmesi’ ile iliklendirmitir. Böylelikle kemal, baka bir ifadeyle bil-

ginin ve varln kemali (kendilerinin talebiyle gerçekleen) Hakk’n

varlk ihsanndan bir ‘baa kakma’ hissi duymazlar. Nitekim Kuran-

Kerim’de de ayn ey zikredilir.

Hak güzel ahlâk -ki söz konusu olan fiitüvvettir- konusunda kulla-

rna böyle tenezzül ettiine göre, kulun bu nitelikle ahlâklanmas daha

yerindedir. Öyleyse fütüvvet, gerçekte, nimet ve ihsanlar gösterirken

baa kakmay ve minneti gizlemektir. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Sadakalarnz baa kakma ve eziyet ile boa çkartmayn K77 Baa kakma-

mak, ilahi bir ahlâkur, çünkü Allah, bize varlk ve kendisini bilmeyle ih-

sanda bulunmu, fakat bunu baa kakmamtr. ‘Aksine Allah sizin ba-

nza kakar’
57*

ayetine gelirsek, bu ayetin anlam, udur: Onlar Müslü-

man olmalarn baa kakarken Hz. Peygamber (insanlarn Müslüman

olmalarn) baa kaksayd, burada baa kakmak, Allah’a ait olurdu. Al-

lah öyle buyurur: ‘Müslüman olmalarn senin bana kakarlar’574 Allah

ise Hz. Muhammed’e öyle emreder: ‘Müslüman olmanz bama kak-

mayn.’^ Ardndan Hz. Peygamberi kendisine yeleyerek, onun kna-
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nabilecek bir nitelik sahibi olmasn engellemek üzere, öyle buyurdu

:

Onlara de ki ‘Aksine Allah imana hidayet ettii için size iyilik etmitir
’™ 1

Dileseydi öyle diyebilirdi: ‘Allah benim vastamla sizi imana ulatrd
için, esas benim sizin banza kakmam gerekir. Bu iman sayesinde

O’nun birliiyle sizi rzklandrm ve mutlu etmitir.’ Binaenaleyh Al-

lah, Peygamberini baa kakc yapmad. Bu ise -farkna varlmayan- ilahi

fütüvvetin bir parçasdr.

(Lafzndan türeyen bir ismi olmasa bile) Fütüvvetin hükmü, Hakta

bulunur. Bu kelimeden (Allah için) bir isim ne Kitapta ne Sünnette

geçmemitir. Ayn ekilde, ‘bir eyi bildim (alime)
5
‘bir ey hakknda

mârifet elde ettim (arefe)
5 demek ile ‘oiu bilenim (alim)’ veya ‘onu

arifim’ demek arasnda bir fark yoktur. Bununla birlikte ‘alim’, ‘alîm’ ve

‘allam’ gibi isimler Hakk’a verilmi fakat ‘arif ad verilmemitir. Öyley-

se Hak’ta hükmü bulunan bir nitelikten O’na bir isim vermek zorunlu

deildir. Allah’a verilebilecek isimler, O’nun tarafndan zikredilmi ol-

maldr. Öyleyse Allah, ancak kendisini isimlendirdii isimlerle isimle-

nebilir. Bir ismin gösterdii ey bilinse bile, isimlendirmede ii Hakk’a

brakmak daha yerindedir.

Haklan bütün bunlar yapmasnn amac, karsnda nasl davra-

nlmas gerektiini kullarna öretmektir. Çünkü Allah, ehli içinden ba-

z insanlarn ‘atahaf söyleyeceini bilir ve onlara sayg öretir, onlar da

bir daha ‘atahaf söylemez. Çünkü atahat, insandaki bir eksikliktir. n-

san atahat söylerken kendisini ilahi mertebeye katar ve kendi hakikati-

nin dna çkar. Baka bir ifadeyle atahat, söyleyenini Allah ve kendisi

hakknda bilgisizlie sokar. Büyüklerden de atahat sözler çkmtr, fa-

kat burada adlarm vermeyeceim. Adlarn zkretmeyiimin nedeni,

atahafn bir eksiklik olmasdr. Sradan insanlara gelirsek, biz onlar

muhatap almayz, çünkü onlar, büyüklere göre sradan insanlardr.

Böyle bir hal efendilerden gerçeklemi ise, bundan dolay onlar kna-

rz. Bazen aada olan insan daha üsttekine kar atahat söyleyebilir.

Örnek olarak nebilerin mertebeleri hakknda söylenen atahatlar vere-

biliriz. Nebiler hakkndaki atahadar, Allah nezdnde Allah’a kar söy-

lenen atahadardan daha büyük cezay hak eder. Çünkü lah’n merte-

besi, hal diliyle ve duyann nezdinde onlar yalanlar. Peygamberlere kar-

söylenen atahadar ise, gerçekte ‘doru’ olabilecek bir kuku bala-

mnda olabilir. atahat söyleyene kar hüsnü zan besleyen ve yaratkla-
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rn Allah nezdindeki snflarnn mertebelerini bilmeyen bir insan, bu

atahat nedeniyle aldanr. Böylelikle bakasna ait bir hak olduu ve in-

sanlar saptran bir etki dourduu için Allah gayrete gelir. Bu nedenle

Hak -bilhassa ayk iken söyleyeni olmak üzere- atahat söyleyeni ceza-

landrr.

Büyüklerden aktarlan atahatlardan birisi, iin gerçeini bilmeksi-

zin, insan türünün meleklerden üstünlüü hakkndaki ifadelerdir. Bu

sözü söyleyenler, Allah nezdinde bundan dolay sorumludur. Allah’ bi-

len mükemmel insan ise, kendisini herhangi bir ekilde Allah’a kar

aleyhine kant olumasndan korumaldr. Bundan uzak durmak isteyen

kimse, yasak ve emrin snrnda durup ölümü gözlemdi, bilhassa Ku-

ran’dan olmak üzere Allah’ zikretmenin dnda susmaldr. Böyle ya-

pan kimse, bütün iyilikleri elde etmi olaca gibi kötülükten de kendi-

sini büsbütün korumu demektir. Böyle bir insan, kendisini arndrm,
tpk Allah’n her eye yaratln vermi olmas gibi her hak sahibine

hakkn vermitir. Âlemde Hakkn dikkate ald akll insan budur. Bu

mertebenin üzerinde ise, hiçbir yaratlmn mertebesi yoktur.

Öyleyse, fütüvvetin uygun bir yönü, ilahi mertebede etkisini gös-

termitir. Dostum! Allah zengin ve celal nitelikleriyle kemal nitelikleri-

ne sahip iken O’nun seni (kendi yalnzlna) tercih ederken bu fiitüv-

vet eylemindeki paym sana gösterdim. Sen de, özellikle yaratklar için

deil, Allah hakknda bu nitelikle nitelenmeye daha layksn. Allah da

yaratklar hakknda bu özellikle nitelenmitir. Fütüvvetin bizdeki daya-

na budur. Öyleyse feta (fütüvvet sahibi), yaratklar dikkate almayan

ve fütüvvetini onlara göstermeyen kimse demektir. Çünkü yaratklara

kar fütüvvetin gereini yapmak, Allah için yapmak demektir (Allah’

kendine yelemek demektir). Bunu daha önce söylemitik. Böyle bir

kul, onu .yaratklarn mertebesine yeleyerek, Hakk’n mertebesine kar

fütüvvet sahibi olmak ister. Baka bir ifadeyle bu kul, yaratklara kar
Hakk’n niteliiyle (allâklanarak) ya da O’nun emrine uyarak fütüvvet

gösterir. Bu durumda fütüvvet sahibi -kul deil-, Hak olur. Fütüvvet

özelliiyle ahlâklanmak da böyledir ki, bundan baka bir ey olamaz.

Çünkü fütüvvetin gerei olarak bir insan tercih etmek, mutlaka bir

bakasnn eziyet görmesine yol açar. Bunun nedeni amaçlarn ve arzu-

larn birbirinden farklldr. nsanlarn arzular bir yerde karar klmaz,
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gelir geçer. Bir insann senden raz olduu bir halden bir bakas ancak

sana kzabilir.

Öyleyse, bu makama ulamak istersen, insanlar kendi hallerine b-

rak ve flirüvvette Allah’a yönel! Çünkü fiitüvvetin esas, bakasnn pa-

yn tercih ederek, kendi payndan uzaklamaktr. Bir bakasnn payn
tercih ederek baka birinin paym göz ard etme! Böyle bir davran, fii-

tüvvet saylmaz. Fütüvvet böyle olsayd, onun varlndan söz edile-

mezdi. ler çeliirse, Hakk’n mertebesini tercih et ve annn layk ol-

duu eyle kendi payn brak! Çünkü Hak, zengin iken sana fiitüvvet

niteliiyle davranmt (senin var olman kendi yalnzlna tercih ermi-

ti). Sen ise, yoksul iken buna daha çok muhtaçsn. Hakkin mertebesini

tercih etmenin bir gerei de udur: Hak, O’nu tercih etmen karln-
da kendisinden ücret istemeni isterse, sen de ücret (sevap, karlk) is-

temelisin. Çünkü O’nun emrine balanman, kendi payn göz ard et-

men demektir. Bu durumda, kendi paym brakmakla senin (gerçek)

payn meydana gelir. Bununla birlikte, fütüvvet özelliiyle dc nitelen-

mi saylrsn. Hz. brahim Rabb’ini birlemeyi tercih ederek, yanmak-

tan çekinmemiti. Bu davran, ilahi bir emirden kaynaklanmsa, bu,

fütüvvette en büyük makamdr; ilahi bir emirden kaynaklanmam ol-

sayd, brahim her durumda yine fütüvvet sahibi olurdu. Çünkü o, ar-

zusuna Rabb’ini yelemiti. Öyleyse Hz. brahim, fütüvvet sahibiydi.

Gerçek fütüvvet, insann Allah’tan peygamberlerinin diliyle gelen

dinî bilgiyi kendi arzusuna ve aidinin kantlarna yelemesidir. Gerçek

feta, âri’nin tam olarak örendii bilgisiyle çelitiinde fikrinin ve teo-

rik akimn hükmünü biralar. te fütüvvet sahibi, bu kiidir. Böylecc

kul, dini bilginin önünde ykaycnn elindeki bir ölüye dönüür. Bura-

da ‘Hakk’n önünde ykaycnn elindeki ölü gibi olur’ demeye gerek

yok. Çünkü böyle bir deerlendirme hatadr ve ayale kaymasdr. Çünkü

eriat seni snrlamtr ve sen de onun snrnda durmalsn. Allah ken-

disine ait iken bir eyi sana veya bir yaratlma ait sayman zorunlu

klmsa, fiitüvvetin gerei söz konusu eyi -emrettii ekilde- gerçek

anlamda -Allah’a deil- o kiiyle ilikilendirmendir. Akim baka bir ey

gösterirse, onu bir yana brak vc dini bilgiyle hareket ct. Öte yandan e-

riat bir eyi Hakk’a ait sayman emrederse, onu da Hakk’a ait say. Ser-

best brakrsa, istersen herhangi bir yargda bulunma veya meseleyi

aratr. Aratrman sonucunda serbest braklan hususlardan övgüye de-
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er olan Hakk’a ait say, knanm olan ise -Allah karsndaki saygnn

gereiyle- kendine ait say. Çünkü sayg, bütün iyiliklerin bileimidir.

Böyle bir durumda fîitüvvet makamndan ayrlm saylmazsn.

eyh Ebu Medyen, kendisine gelen güzel bir yiyecei yedii gibi

naho bir yiyecek geldiinde de yerdi. Ackr ve bir para gelirse, Al-

lah’n kendisini serbest braktn anlar -çünkü Allah bir yiyecek türüy-

le doyurmak isteseydi, o yemek kendisine gelirdi- ve öyle derdi: ‘Bu

para yiyecein bedelidir. Allah onu beni serbest brakmak ve denemek

için gönderdi.’ Böylelikle, içinde bulunduu halde ibadete imkân ver-

mek üzere -yoksa kendi arzusuna ve nefsine uygun olan deil- mizac-

na en yatkn ve uygun yiyecei aratrrd. Bütün yiyecekler mizacma

uygun olursa, dünya halinin gereine bakar, dünyevi hazlara kar ge-

rekli zühde göre davranrd. Dini ibadetleri yerine getirmeye imkân ve-

recek ekilde, mizaca uygunluu da dikkate alrd. Böylece içinde bu-

lunduu yerin hükmüne göre, haz bulunmad için nefsin naho bul-

duu çetin yaantya yönelerek zaruret hazzyla yetinirdi, çünkü sadece

zaruret esnasmda yemek yerdi. Zaruret hazzmn üzerinde ise bir haz

yoktur, çünkü onu isteyen doadr. Doann talebi gerçekletiinde ise,

haz alr.

Öyleyse feta, zikrettiimiz kiidir. Onun bu davran ve tasarrufu,

donuklara, bitkilere ve bütün canllara dini bilginin terazisine göre yay-

lr. Feta, gerçekte Muhammedi eriatta haram olduu açk bir eyi helal

yapan bir ilahi emir alr ve kukuya kaplabilir: Böyle bir durumda feta,

kukulu eyi brakr ve eriatn sabit hükmüne döner. Çünkü bütün kef

sahipleri nezdinde u husus sabittir: Risalet ve nübüvvetin kesilmesin-

den sonra, Allah ehlinden hiç kimse adna eriatn bir hükmünü helal

veya haram yapmak söz konusu bile deildir. Dolaysyla böyle bir

varidin geldii kii aceleyle hüküm vermez. Bilir. ki, bir helali haram ve-

ya haram helal yapan bu emir, gerçekte nefsanî bir arzudur. Gelen il-

hamn nefsanî olmas bu arta baldr. Yoksa biz, hakknda kesin nas

bulunmayan hususlarda dinî bir hükmün doruluunu Allah’n ehline

bildirilebileceini imkânsz saymadk. Kesin nas bulunan konularda bil-

dirilen hüküm farklysa, ona güvenilmez. Kef ve vecd sahibi Allah ehli

nezdinde bu konuda görü ayrl yoktur.
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Allah’a yönelenler içinde -farknda olmadan- hallerinde bir kar-

trmaya maruz kalanlar vardr. Bu, gizli bir aldatma, Hak kaynakl ‘sa-

lam bir tuzak’ ve farknda olunmayan yönden bir aldantr. Zahirî bil-

gide eriat terazisini elinden brakma ve eriatn hükmünü uygulamak-

tan geri durma! eriattan insanlarn anladndan farkl ve zahirî hiikmii

uygulamana engel olacak bir eyi anladnda, sakn ona güvenme!

Çünkü böyle bir anlay, farknda olunmadan, ‘gerçek suretinde gözü-

ken nefsanî bir aldantr.’ Allah ehlinden doru sözlü bir grupla kar-

latk. Bu makam onlarda bir kartrmaya yol açmt. Onlar, keflerini

ve yerleik hükmü ortadan kaldran anlaylarn üstün sayyor, kendi

anlaylarna göre hareket edip zahirde yerleik hükmü bakalar adna

kabul ediyorlard. Böyle bir yaklam, bize ve Allah ehline göre, doru

deildir. Böyle bir ilhama güvenen kimse, hiç kukusuz, yanlm, Allah

ehlinin yolundan çkm, amelleriyle hüsrana uramtr. ‘Onlarn gay-

retleri, iyi i yaptklarm zannederken, dünya hayatnda boa çkmtr.’5*2

Böyle bir kef sahibi, (ilhamnn çelitii) zahirî hükme göre dav-

ranr ve kendisi hakknda ona inanmayabilir. Sadece zahiri onaylamak

için, söz konusu hükme göre davranr ve öyle der: ‘Benim bu meru

emri yerine getiren yönüm dmdr. Çünkü ben onun hakikatini ö-
rendim. Onun benim srrmdaki hükmü, dmdaki ve zahirimdeki

hükmünden farkldr.’ Böylelikle onu yaparken içinden kendisine inan-

maz. Böyle davranan kimselerin ameli boa çkm, ahrette hüsrana u-
rayanlardan olmutur. Onlarn ticaretleri fayda vermemi, doru yola

ulamamlardr. Böyle bir insan, Allah ehli olmaktan uzaklaarak ‘arzu-

sunu ilah edinenlere’ katlmtr. Allah da onu bir bilgi üzerinde saptr-

mtr. Söz konusu insan, zarardayken bir ey elde ettiini zanneder.

Kardelerim! Bu makamn tuzaklarndan ve böyle bir kefin aldat-

masndan kendinizi koruyun! Kukusuz size olduu gibi o gruba da na-

sihatimi yaptm. Böylelikle üzerimdeki görevi yerine getirdim. Fütüvve-

ti söylediimiz ekilde bilmeyen insan, onu örenmemi demektir. ‘Al-

lah hakk söyler ve doruya ulatrr.’
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YÜZ KIRK YEDNC BÖLÜM
Füttivvetin Terki ve Srlarnn Bilinmesi Makam

Fütüvveti terk, Yaratanmz tercih

Manasn incelersen, gerçekjütüvvettir bu

Onu olumsuzlamak, olumlamann ta kendisi

Onu öldürürsen, bu ölüm kendisine hayat vermeye gelir

Fütüvveti yok eden, fenann ta kendisi

Allah ehli ol ki, Hak onun var yeri olsun

Bilmelisin ki, futüvvetin terki, nefsinle ve onun payyla paralel yü-

rümek demektir. Bu konuda -nefsinin doasnn gereiyle deü- Al-

lah’n emriyle yürürsen futüvvet sahibi olursun. Bu makam sahibi, -feta

deil- ‘futüvvet sahibidir.’ Böyle biri iki zt davranla nitelenmitir. O
halde futüvvet, hüküm bakmndan sevgiyle birdir. Çünkü sevgi, sevile-

nin iki zt özellikle nitelenmesini gerektirir. Böyle bir durum, iki zt

eyden birisi sevilen kiinin holand fakat sevenin holanmad -

çünkü sevgi onu gerektirmez ve talep etmez- bir i olduunda gerçekle-

ir.

nsan, âri’nin yapmay ya da -terk edilmesi gereken ameller oldu-

unda- terkine hükmettii davranlar isteyen kimsedir. Böyle bir in-

san, yükümlü olduu eye balanmayla en üst mertebelerinde kefin,

akim ve imann gereiyle hareket etmi ve deersiz bir himmet tama-

m olur, içinde bulunduu durumda iki amel çelitiinde, baka bir

ifadeyle bir eyi yapmak veya yapmamak durumu ortaya çktnda, da-

ha üstün olanna yönelir. Bir rivayette ‘Bir adam öldürüp de ksas cezas

görmeyen kimsenin durumu Allah’a kalmtr, dilerse onu balar, di-

lerse cezalandrr’ denilir. Buna kar, intihar eden hakknda ise kutsi

hadiste öyle denilir: ‘Kulum cann almada benden önce davrand, ona

cenneti haram ettim.’ Allah intihar edenin durumunu iradesine brak-

mad gibi onun bu davrann (temizleyecek) bir kefaret de belirle-

memitir. Buradan unu örendik: Bir insann kendi cannn hakkm
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korumas, bakasnn hakkn korumaktan daha önemli ve öncelikli bir

yükümlülüktür.

Fütüvvet, bakasn kendi hakkna tercih ederek, onun adna çal-

mak demektir. Kukusuz âri birçok yerde, Allah nezdinde insann

kendisinin hakknn bakasnn hakkndan daha öncelikli bir yükümlü-

lük olduuna dikkat çekmitir. Feta -kendi hakk için deil- bakasnn

hakk uruna hareket eden kimsedir. Baka bir ifadeyle feta, Rabb’inin

emriyle bakas için çalan kimsedir. Öyleyse bi ikisi, iki uçtur: Birincisi

caizdir. Bu, yapt ileri Allah’n emriyle yapmaktr. kinci uç ise, hiç

bir durumda caiz deildir.
A

Arif haklan sahiplenne verme makamna yerletirilir ve üzerindeki

haklarn sahipleri belli olduunda, fütüvvet davran göstererek kaytsz

anlamda bakasn tercihi mümkün olmaz. Çünkü böyle bir durumdaki

arif, önce nefsinin hakkyla balar ve kendisiyle balaynca, futüvvetin

bir ksmna zarar verir. Balamadnda ise, futüvvetin dier ksmna

zarar verir -ki, o Allah’n emrine uymadr ve bu durumda helak olur.

Bundan kurtulmann yolu öyle demektir: ‘Ben müminim ve Allah

müminlerden canlarn satn almtr. Öyleyse benim canm da bana de-

il, Allah’a aittir. Ben de, onunla balarm ve -bana ait olmas yönün-

den deil- Allah’a ait olmas yönünden kendi canm bakalarnn canla-

rna yelerim. Bu nedenle, ilerin gerçeklerini alglamaktan perdelenen-

lerin nezdinde, kendini yapmadan bile fütüvvet kemale erer. Çünkü sa-

hibi (müminlerin canlarm satn alan Allah), bana haklar yerine getirir-

ken nefsi öncelemevi emretti.’
*

Bu balamda sofra sahibinin hikâyesine gelirsek, bir eyhe konuk-

lar gelmi. Müridine yemek getirmesini emrettiinde, mürit ardan

alm. eyh ‘Niçin ardan alyorsun?’ diye sorunca, öyle cevap vermi:

‘Sofrann üzerinde karncalar gördüm ve futüvvetin gereiyle onlar ç-

kartmadm, kendilerinin çkmasn bekledim.’ eyh ‘ince düünmüsün’

diyerek bu davran futüvvetin incelii saymtr. Söyledii de güzel,

göz ard ettii de güzeldir! Birisi bu eyhe ‘Kendisini överek futüvvette

incelik gösterdiine nasl tanklk edersin, halbuki konuldar bekleme ve

gecikme nedeniyle ac duymutur, konuklar gözetmek karncalar gö-

zetmekten daha yerindedir’ diyebilirdi. Bu itiraza eyh öyle karlk ve-

rebilir: ‘Karncalar itaat etmek yönünden Allah’a insandan daha yalan-
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dr. Çünkü insanda muhalefet bulunur ve haz vermeyen baz eyleri na-

ho karlar.’ Buna karn biz de öyle deriz: ‘nsann cildi, saç, derisi

tpk karncalar gibi Allah’n övgüsünü yüceltir. Bu nedenle bunlar, k-

yamet günü inançsz ve kâfir nefs-i natka’ya kar tanklk yapar. Allah

öyle der:
‘
Onlar derilerine öyle der: Niçin aleyhimizde tanklk ettiniz?

1183

Baka bir ayette ise
‘
Dilleri

,
elleri ve ayaklar onlarn aleyhine tanklk

eder
’584 buyrulur. Öyleyse onlar, adil ahit olduu gibi tanklklar da ge-

çerlidir. Bu bak açsyla konuklar dikkate almak, daha yerindedir. Ni-

tekim âri de önce onlara yemek ikram etmeyi emretti. Hizmet eden

mürit, fitüvvetin gereini yaparak sofray karncalara brakabilir ve

eyhinden izin isteyerek ona hikâyeyi anlatabilirdi. Bu durumda eyhi-

nin izniyle konuklar için baka bir yemek getirmeye çalsayd, daha ye-

rinde bir davran göstermi ve fütüvvette daha dikkatli davranm say-

lrd.

YÜZ KIRK SEKZNC BÖLÜM
Feraset Makamnn Bilinmesi ve Srlar

Feraset, nafile ibadet nuru

Seçilmi ve rehber Peygamber buyruudur bu

Feraset sahibi, Hakk’n gözü ve kula olduu kiidir

Mutlu ve sevinçlidir o

iin sonu bu yargnn tersinin gerçeklemesi:

Gaybte ve ehadette

(Saldrmak anlamndaki) ‘iftiras’ kelimesinden türetilen feraset, ka-

hr özelliindeki ilahi bir niteliktir. Hükmü, bu nitelie sahip birinden

korkarak kaçanlarda gözükür. Kaçmann nedeni, tabii korkudur. Bu

korku, can hakknda olabilir. Can korkusu, nefsin alt ve otoritesini

sergiledii bedenden ayrlmayla ilgilidir. Ya da feraset sahibinin doal
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feraset veya ilahi feraset vastasyla kendisiyle ilikilendirdii knamadan

kaçmakla ilgilidir. Bu nedenle feraset, sadece firarilere iliir. Çünkü

âleme baskn olan ey, kendileri hakknda bilgisizliktir. Bilgisizliklerinin

nedeni ise bileikliktir. Unsurlardan bileik olmakszn, yaln olsalard,

bu nitelikle nitelcnmezlcrdi.

Bilmelisin ki, kul feraset özellii kazandnda, feraset sahibi oldu-

u sonucuna varlan bir takm alametler tar. Bir ksm mizaç kaynakl

doal alametler iken -ki bu hikemî ferasettir-, bir ksm ruh, iman ve

nefs kaynakldr -bu ise ilahi ferasettir-. lahi feraset müminin iç gözün-

deki (basiret) ilahi nurdur. Bu nur vastasyla mümin, kendisine kef

olduunda, ferasete konu olan eyden meydana gelen hali veya kendisi-

ne ulatracak eyleri bilir. Öyleyse müminin feraseti, doal ferasetten

daha geneldir. Çünkü doal ferasetin verebilecei nihai bilgi, kötü ve

iyi ahlâk bilmek, eyada ve bütün bedeni hareketlerde acele ve yaval-

a yol açan durumlar örenmeyle ilgilidir. Bu bölümde her iki feraset

türüne ksmen deineceiz.

lahi feraset, doal ferasetin saladklarm verdii gibi ayn zaman-

da fazlasm da verir. Bu ilave ise, ilahi ferasetin mutluyu bedbahttan

ayrmann bilgisini olduu kadar bu nur sahibinin yannda olmakszn

ilenen Allah’n raz olduu ve olmad hareketlerin bilgisini de verme-

sidir. Böyle bir üsan bir davram yaptktan sonra bu nur sahibinin

önüne gelir. Söz konusu davran, kendisinden ortaya çkt organda

bir alamet brakr ve bu alameti sadece feraset sahibi bilebilir. Bu saye-

de, günah ya da itaat olmak üzere hareketin durumuna göre, sahibine

bir ey söyler. Nitekim ayn i Hz. Osman’da gerçeklemiti. Hz. Os-

man huzuruna giren birine öyle demi: ‘Subhanallah! Erkekler niçin

gözlerini kadnlardan uzak tutmuyor ki?’ Birinin avret yerlerine ya da

meskûn bir evin köesinde vb. bakmas helal olmayan birisine bakm
olan yanna giren adam Osman’a öyle demi: ‘Yoksa Peygamberden

sonra bir vahiy mi var?’ Osman öyle demi: ‘Hayr! Fakat bu ferasettir.

Hz. Peygamber’in ‘Müminin ferasetinden korkun, çünkü o Allah’n nu-

ruyla bakar’ dediini bilmiyor musunuz? çeri girdiinde, gözlerinde

onu gördüm.’ insann hareketinin -itaat ya da günah olmak üzere- ken-

disinden çkt organda bir belirti geride brakt sözümüzün anlam

budur.
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Doal feraset, bütün davranlarda, sözlerde, duru ve hareketlerde

dengenin bilgisini verdii gibi bütün bu hususlarda sapmann bilinme-

sini dc salar. Doal feraset sahibi, bir insann organlarna veya yaps-

na bakarak, ahmak ve aklly, zeki ve aptal, ökeli ve öfkesizi, baya
olan ve olmayan, hifckân ve güveniliri, bozguncu olan ve olmayan

tanr.

Öncelikle bilmelisin ki: man feraseti -ki onunla balyoruz- mü-

minin basiret gözüne verilmi ilahi bir nurdur. Bu nur, ba gözüne ait

nura benzer. Ferasete konu olan eyde ise, göz için duyulurlarn gö-

rünmesini salayan güneinna benzeyen bir alamet vardr. Bu ba-

lamda göz, hem kendi nuruyla hem de günein nn göstermesiyle

duyulurlan ayrt ederek küçüü büyükten, güzeli çirkinden, beyaz si-

yah ve sandan, hareketliyi duraandan, uza yakndan, yukardakini

aada olandan ayrd gibi iman ferasetinin nuru da övülen davran

knanm davrantan ayrtrr ve öretir.

lahi feraset nuru, ‘Allah’ ismine izafe edildi. Burada ‘Allah’ ismi,

bütün isimlerin hükümlerini kendinde toplayan isimdir. Çünkü feraset

nuru, ahiret hayatnda bedbahtlk ve mutlulua yol açan knanm ve

övülmü harekederi tantr. Feraset öyle bir dereceye ular ki, baz in-

sanlar toprakta bir ahsn ayale izini -ki onun izi demektir- gördüünde,

ahs bulunmadan ‘bu ayak mudu bir insann ayadr’, ‘u bedbaht bir

insann ayak izidir’ diyebilir. Nitekim gözcü izi takip ederek öyle der:

‘Bu izin sahibi söz gelii beyazdr, gözü adr.’ Böylece -adeta gür-

müçesine- onun yaratln ve yaratlna ilien geçici durumlar be-

timler. Bütün bunlar, ahs görülmeksizin onun izinde görülür. Ensab

ilminde buna göre hüküm verilir ve -baba ile oullar arasnda alla-

gelmi benzerlik bulunmad için bir kuku ortaya çktnda- çocuun

gerçek babas bulunur. Hz. Peygamber bu nedenle feraset nurunu Allah

ismine izafe etti. Halbuki onu -söz gelii- el-Hamid ismine ait saysayd,

bu nur sahibi, özellikle övülen ve mudu olan görürdü. Baka bir ifa-

deyle, Peygamber iman nurunu herhangi bir ilahi isme izafe etseydi,

söz konusu ismin gereine göre bu nur etkin olurdu. Bu nuru Allah’a

izafe edince, feraset sahibi onunla dünya ve ahirette meydana gelebile-

cek iyilik ve kötülükleri, knanan ve övülen davranlar, çirkin ve güzel

ahlâk, doann ve ruhanîligin ortaya çkartt durumlar bilir. Ayrca

feraset sahibi, bu nur vastasyla dini hükümleri de ayrt eder -ki bunlar,
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be hükümdür. Öte yandan, bir hareketin dayand ilahi isimleri, hare-

ketin sahibine bakan ulvî ruhlar, yldzlarn hareketlerinden ortaya ç-

kan alamederi de bu nur sayesinde örenir. Çünkü Allah yldzlar fe-

leklerinde bo yere yüzdürmemi tir. Yldzlarn feleklerinde yüzmesinin

nedeni, Allah’n onlarn bütün hareketierine ve yalan felekteki varsa-

ymsal burçlan amalarna yerletirdii amaçlardr. ‘Allah her göe emrini

vahyetti
*MS

ayetinin doruluk ölçütü budur. Ksaca bu yüzü esnasnda

yldzlarn harekeden, kendilerine braklan emanederi -ki onlar unsur

âlemi talep eder- sahiplerine ulatrmay hedefler.

Bilmelisin ki, Allah Teala doay nefsin aasnda ve Heba’nn

üzerinde yaratt. Allah doal cisimleri yaratmak istemitir ki, bize göre

sadece doal ya da unsurî cisimler vardr. Unsurlar ise baka cisimler

kendilerinden dogsa bile doal cisimlerdir. Bunlarn hepsi, Allah’n do-

ay üzerinde yaratt eydeki eserlerden meydana gelir. Doa, dört

eyden ibarettir. Bu dört ey özel bir tarzda bir araya geldiinde, -Aziz

ve Alîm’in takdirine göre- bu bir aradala uygun bir varlk oluur. Bu

nedenle, mizacn farkll nedeniyle âlemin cisimleri de farkllamtr.

Her cisim, âlemde karmnn (mizaç) gerektirdii eyi vermitir.

böyle devam ederek, Allah’n unsurlar yaratmasna kadar ular

-unsurlar rükünlerdir-. Scaklk özel bir tarzda kurulua eklenir, bu ka-

rmdan ate unsuru olumutur ve ‘ate unsuru’ diye ifade edilir. Son-

ra, hava sonra su, sonra toprak ayn tarzda meydana gelir. Allah, vastal

ve vastasz olarak unsurlar birbirine dönüebiime özelliinde yaratt.

ki unsur her açdan birbirini iterse (nefret), o ey kendine uygun olana

dönüür. Ardndan bu uygun olan da, kendisine en yakn dier uyguna

dönüür ki o ilk dönüüme urayan itmekteydi. Böylelikle snma ve

younlama yoluyla, bu en yakn uygun vastasyla kendine dönümeyi

kabul etmitir.

Allah, hayvani cismi dört doadan yaratt. Bunlar ilâ ac, kan ve

balgamdr. Allah bu karmlarda ruhanî güçler de yaratmtr k eserle-

ri, kendilerinden oluan cisimde gözükür. Bu karmlar, kendilerinden

ortaya çkan cisimde itidal ölçüsünde ya da itidale yakn bir ölçüde bu-

lunurlarsa, itidalin salad güzel ve beenilmi durumlar, ilerde orta

hareketleri salarlar. tidal üzere bulunmazlarsa, saptklar duruma göre

hareketleri ortaya çkartrlar. Böylelikle bu karmlarn arasndan daha
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güçlü ve daha çok olann otoritesi bedende ortaya çkar. Buradan bede-

ne hastalklar ilitii gibi nefse de (kötü) ahlâk iliir.

Beden doktoru, itidali gerçekletirinceye kadar, bu karmlardan

eksik olan artrarak ya da fazla olan eksilterek hastalklar iyiletirir.

lahi doktor ise -ki peygamberlerdir- ahlâk tedavi eder ve nefsanî amaç-

lar öüt, zikir, tavsiye, yüce davranlar hakknda uyar gibi hususlarla

yönetir ve tedavi eder. Ayrca Allah’n, insanlarn ve yüce ruhlarn nez-

dinde mutluluk salayan övülen davranlar öreterek ahlâk tedavi

eder. Bu sayede, düünen nefs (nefs-i natka) güçlenir. Bu öüt, sapm
mizac slaha yardmc olduu gibi ayn zamanda bedenin doasn ve

onda bozulmu olan düzelten doktora da yardm eder. Bu nedenle baz

doktorlar, belli hastalklar için güzel sesler dinlemeyi, türlü çiçeklere sa-

hip güzel yerlere gitmeyi, çalayanlar görmeyi, bülbül ve benzeri ku-

larn seslerini dinlemeyi salk verir. Bütün bunlar, doktora yardm et-

mek üzere, mizacn düzelmesine yol açan ruhanî tedavilerdir. Seslerle

tedavi edilmeyen hastalklar da vardr. Bu hastalklar, zikrettiimiz ey-

lerin zddyla düzelirler. Bütün bunlar, güçlü ve baskn karm ile onun

karlnda eksik ve zayfkarma göre yaplan tedavilerdir.

Hastalklarn bir ksm, mizaç ve ahlâkn yapsnda aslî olarak bulu-

nur. Örnek olarak, gözlerdeki patlaklk, ya da ar ölçüde içe batmas

ya da son derece ince burun ya da son derece kaim burun ya da bunun

zddn ya da burun deliinin çok geni veya dar olmas veya ar be-

yazlk ya da ar siyahlk ya da saçn kvrckl veya ar düzlüü ya da

gözdeki ar mavilii veya ar sürmelilii verebiliriz. Ayn ekilde, iti-

dalde olmayan dier organlar da verebiliriz. Bunlar, itidalden saparak,

belirttiimiz ekilde iki uçtan birine varmtr. Çünkü insann ahlâk, bu

organlarn kendinde bulunduu itidal ve sapmaya göre belirlenir.

lahi doktor gelir -ki o peygamber, ya da varis ya da hakîmdir-

kendisine boyun een bu yaratln neyi gerektirdiini bilir. Onu terbi-

ye etmek ve mutluluu için çalmak amacyla gemini ele geçirir. Dok-

tor -sapma söz konusu ise- yaratlnn gerektirdii yönün tersine yö-

neltir. lahi doktor (peygamber), tedaviyi sapmann nerelerde kullanla-

cam göstererek yapar. Bu yerler, Allah’n övdüü ve neftin mutlulu-

unu salayan yerlerdir. Çünkü doktor insan için yeni bir yaratl

meydana getiremez: ‘Rabb’in yaratmay ve ahlâk (huik vc hilkat) ta-
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mamlamtr. 5

Öyleyse yaplabilecek nihai ey, kullanm yerlerini açk-

lamaktr. Yaratl mutedil biri Allah nezdinde mutluluk salayan eyle-

ri bilmiyorsa, bu bilgiye ulatracak birisine -ki Allah’n peygamberidir-

muhtaçtr ve Allah nezdinde mutluluu salayacak eyleri bilenlere

sormaldr.

Güzel ahlâka gelirsek, yaratl itidalde olan insan, bunlarda kendi-

sini yönlendiren birisine muhtaç deildir. Çünkü onn yaratlnn mi-

zac ve itidali, kendisine sadece güzel ahlâk verir. Hatta böyle biri baz

durumlarda sapmay kullanmak üzere bir öreticiye muhtaçtr. nsan

belirli durumlarda sapmadaki yararlar nedeniyle onu yapmakla yüküm-

lüdür. Bu yarar dünyevi olabilecei gibi ahiret ile ya da her ikisiyle de

ilgili olabilir. Mizac sapm kimseden ise, çirkin huylar ve baya ahlâk

ortaya çkar, nefsanî gayelerin kendisine etki etmesini ister. Böyle biri,

iinin sonunda neye varacan önemsemez. Öyleyse akll doktor, daha

önce belirttiimiz gibi, (kötü huylarn) kullanm yerlerini göstermekle

bu kiiyi aama aama tedavi eder.

Ferasete konu olan kiinin yararnn nerede bulunduu bilen iman

ferasetinin sahibi biri gelir ve insann knanmasna yol açan ya da kendi-

sinden knanm olarak bir hareketini çktn gördüünde, onu yön-

lendirir. Böylece -kendisini hükmü altna almak üzere- nefsini teslim

edinceye kadar onu kontrol eder. Bu insan (itidalden) sapm ise, seyr ü

sülukunda mücahede ve riyazet yolunu takip eder, itidal halinde ise,

sülukunda gönlü ho ve haz alan, sevinen, mudu birisi haline gelir.

Bakasna güç gelen iler, ona kolaylar. Herhangi bir güzel ahlâk onda

güçlük çkartmaz. Böyle bir insann nefsi arnr, tezkiye olur vc temiz

âleme katldnda, ilahi göz ile bakar, (ilahi kulak ile) duyar, onun gü-

cüyle hareket eder. Bu durumda ise ilerin nereden gelip nereye gittii-

ni, kendisinden neyin çktn vc nereye vardn görür. ‘man feraseti’

denilen budur. Söz konusu feraset, Allah nezdinden verilen bir eydir.

Doas selim olan ve olmayan herkes, buna ular.

Âlemdeki sapma ve itidalin esas veya bileiklerde baz unsurlarn

baka unsurlara baskn gelmesinin nedeni, ilahi bilginin etkileridir. Bu

bilgiden hareketle Allah, dilediklerine merhamet eder, dilediklerini ba-

lar, dilediklerine azap eder, kerih görür, raz olur ve öfkelenir. Öfke

nerede, raz olmak nerede? Af nerede, intikam nerede? Cezalandrma
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nerede, honut olmak nerede? Bütün bunlar indirilmi kitaplarda ilahi

haberler dile getirmi, kef ehli ise -göz görmesiyle- onlar örenmitir.

Söz konusu haberler nebi ve peygamberlerin diliyle gelmemi, Allah

nezdinden gelen kitaplar onlar bildirmemi ve peygamberler mucizeler

ile desteklenmemi olsayd -ki peygamberler yabanclarn nezdinde bu

haberlerle ilgili sözlerinin doruluklarnn kantlanmas için mucizelerle

desteklenmi ve bu sayede bu haberleri getirdiklerinde haberler kabul

edilmitir- nefsler bu haberleri kabul etmezdi. Çünkü akim kantlar,

ilahi mertebe hakknda böyle bilgileri imkânsz sayar. Bu haberleri gö-

ren ve kefeden bir insan, doruluu hakknda bir mucize destei ol-

makszn, onlar söyleseydi, cahil ilan edilir, düüncesi nedeniyle kna-

nrd. Böyle bir insann akimn ve fikrinin bozukluu, hayalinin hükmü

altna girdii hususunda kantlar serd edilir, akla göre Allah’n böyle ni-

teliklerle nitelenemeyecei iddia edilirdi. Söz konusu haberlerin pey-

gamber ve kitaplar vastasyla indirilmi olmasnn nedeni budur. Mü-

ahede sahibi de, onlara dayanarak bu tür bilgi getirdiinde onun sözü-

ne aina olunur.

Böyle haberleri bildirmek üzere eriatlar gelmi, bakanlara ve ön-

derlere peygamberlerden bakasndan duyduklarnda ters gelecek hü-

kümleri bildirmitir. nsanlar böyle bilgilere peygamberden aina olup

nefsler ilahi yasalarn hükümleriyle ülfet ettiinde, salih insanlara ö-
rencilik yapmak ve nefslerini -kendilerine ar gelse bile- onlarn yöne-

timlerinin altna sokmak, hükümdarlara ve bakanlara kolaylamtr.

Onlar, bu konudaki bilgilerini karlatklar amaçlaryla ters düme
güçlüüne yelemilerdir. Çünkü bu arta göre nefsini salih insann

hükmü altna sokmutur. Öyleyse onun kendisine kar kant vardr.

Alîm ve Hakim Allah münezzehtir. Bilginin üstünlüü olmasayd, fera-

set üstün olamazd. Çünkü bilginin otoritesi olmasayd, feraset üstün

gelemeyecei gibi bir deeri de olamazd. Öyleyse bilgi niteliklerin en

üstünüdür. Kurtulu -insan onu kendisine hakim yapp ilerinde ona

göre davrandnda- bilgidedir.

Rabb’im ! Bilgimi artr, Rabb’im, bilgimi artr, Rabb’im, bilgimi artr!

Beni bilgide kullan.
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Beni bilgi için kullan.

Bilgiyi bende hüküm sahibi yap

Onu benim gözetmenim yap

Sen bilen, bilgi ve bilinensin

Bilgi enindir, bizim deil

Bize ondan deerimiz kadar verdin

Hakimler nezdinde zikredilen ferasete gelirsek, bu ferasetin hakim-

lerin esas sayp tecrübe ettikleri bir yönünü zikredeceim. Sonra onun

niteliklerdeki bâtn yorumunu, belirteceim. Bunu ise, kitaptaki yön-

temimize göre -Allah’n izniyle- özet ve yeterli bir ekilde yapacaz:

Bilmelisin ki: Allah, bütün hareket ve eylemlerinin düzgün olmas

için yaratl mutedil bir insan yaratmak istediinde, babaya mizacn

düzeltecek eyleri (yemeyi) nasip eder. Ayn ekilde, annesine de miza-

cm düzeltecek eyleri nasip eder. Böylece, erkekten ve diiden çkan

meni düzgün olur (salih). Öte yandan rahmin mizac da düzgün olur ve

karmlar (ahiât- erbaa) nutfenin düzgün olmasn salayacak ölçüde

itidal halinde bulunur. Allah suyun (meni) rahme indirilmesi için, mut-

lu bir yldz (tali’) belirler. Bunu ise, Allah’n o esnada var olanlarda

meydana getirdii eye göre iyilie alameti kendisinde yaratt felekle-

rin hareketlerine göre gerçekletirir Erkek ve kadn, mutedil bir mizaç

ile mutlu bir tali’de birleir. Meni mizac dengeli rahme iner. Rahim

onu alr ve Allah anneye mizacn düzgün tutacak ve rahimde çocuun

beslenecei eylere kar arz duyma imkân verir. Böylelikle meni, mu-

tedil bir yerde, mutedil maddeler içinde ve feleklerin dorusal hareket-

lerinin içerisinde ekillenmeyi kabul eder.

Bu durumda yaratl en mutedil ekilde ortaya çkar ve var olur.

Sahibinin yaratl da dengeli bir ekilde meydana gelir. Böyle biri, ne

uzundur ne ksa! Etinin yumuakl, katlk ve incelik arasndadr.

Rengi sar ve kzla çalacak ekilde beyazdr. Saçnn uzunluu dengeli-

dir. Ne dümdüzdür ne bütünüyle kvrcktr. Saçnda kzllk vardr.

Yüzü genitir. Gözleri koyulua ve siyahla yatkndr. Ba kemikleri

dengelidir. Omuzlar paraleldir. Boaz ölçülüdür. Baldrnda ve belin-

de et yoktur. Sesi ksk ve durudur. Ne kabadr ne de incedir. Kaln ve-
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ya ince olmas beenilen ksmlar dengelidir. Parmaklar ince ve uzun-

dur. Avucu açktr (cömert). htiyaç dnda pek az konuur. Doas sa-

rla ve siyahla eilimlidir. Baknda rahatlk ve sevinç vardr. Mala

tamahkâr deildir. Muhatabnn üzerinde tahakküm kurmak ve bakan-

lk etmek talebi yoktur. Aceleci olmad gibi yava da deildir.

Hakimlerin söylediine göre, yaratl e mutedil ve salam kii budur.

Efendimiz
1

Hz. Muhammed de bu yaratlta yaratlmtr. Bu sayede,

(manevi) mertebede kemali gerçekletii gibi yaratlta da kemali ger-

çekleir. Böylelikle o, zahir ve bâtnda, bürün yönlerden insanlarn en

kâmili olmutur.

Rahimde bir mizaç bozukluu gerçeklemi olabilir. Böyle bir bo-

zulduun insann rahimdeki oluumu esnasnda herhangi bir organa ya

da organlarn çouna ya da bir ksmna etki etmesi kaçnlmazdr. Bu

etki, o esnada söz konusu organ için maddenin oluturduu nutfedeki

çekici giicc göre gerçekleir. Bu durumda etki, ya yapnn bütününde ya

da baz organlarnda gözükür.

Baarya erdiren Allah’tr, bunlardan birisi udur: Ar kumrallk

ve mavilikle birlikte gerçek beyazlk hainlii, fâskl ve akln hafifliini

gösterir. Bununla birlikte kiinin aln geni, çenesi dar, sakal seyrek,

yanaklar etli ve saç çok ise, feraset sahibi hakimler ‘Bu nitelikteki biri-

sinden öldürücü ylanlardan kaçmak gibi kaçmak gerekir’ demilerdir.

Saçn serdii, cesarete ve diman doruluuna iaret eder. Saç yumu-

akl korkaklk, zekâ azl ve diman soukluuna iaret eder. Saçn

her iki omuz ve boyun üzerinde çok olmas, insann ahmaklna ve cü-

retine delildir. Karmda ve göüste kllarn çokluu, insann doasnn
vahiliine, anlaynn azlna ve zulmü sevmesine iaret eder. (Saçta)

Kumrallk korkakla,- öfkeye, hzla sinirlenmeye ve zalimlie iaret

eder. Saçn siyahl, akldaki ar duraanla, yavala ve adaleti

sevmeye iaret eder. Bunlarn arasnda olan saç rengi ise itidale iaret

eder.

Krldk bulunmayan geni aln dümanla, arszla, kkrtcl-

a ve kendini beenmilie iaret eder. Genilik ve darlk bakmndan

orta seviyede olan ve krklk bulunan alm sahibi doru sözlü, seve-

cen, anlayl, bilgili, uyank, yönetici ve uzmandr. Kulaklar büyük kii

bilgisizdir. u var ki o, hafz olabilir. Kulaklar küçük kimse, hrsz ve



37& Fütûhât- Mekkiyye ~]

ahmaktr. Ka çokluu, meramn anlatamamak ve zayf konumaya ia-

ret eder. Kalar akaa kadar uzamsa, sahibi kendini beenmi ak-
nn tekidir. Kalar ince, uzun ve ksalkta dengeli ve siyah olan kimse,

uyanktr. Gözü mavi olan, en erli kiidir. Mavilerin en kötüsü ise,

turkuaz mavisidir.

Büyük ve paüak gözlü kimse hasetçi, yüzsüz, tembel ve güvenil-

mezdir. Bir de mavi olursa -ki bazen koyu olabilir- daha da hasetçidir.

Gözleri orta büyüklükte olan ve derinlik (koyu) ve siyahla yatkn olan

çimse, zeki, güvenilir ve sevecendir. Göz bedenin uzunluunda olursa,

sahibi habistir. Gözü donuk, tpk hayvan gibi az hareketli ve bak öl-

gün olan kimse, bilgisiz ve kat doaldr. Gözünde hzl hareket ve kes-

kin bak olan kii hrsz, hilekâr ve aldatcdr. Gözü kzl olan kimse,

atlgan ve cesurdur. Gözünün çevresinde sar noktalar bulunan kimse,

insanlarn en erlisi ve alçadr.

Burnu ince olan kimse, pervaszdr. Burnu -adeta azna girecek

kadar- büyük olan kimse, cesurdur. Burnu bask olan kimse, ehvedidir.

Burnu çok kabark olan kimse, çok öfkelidir. Burnunun ortas baskla

mütemayil ve sert olan kimse, geveze ve yalancdr. Burunlarn en mu-

tedili, ar uzun olmakszn, belli ölçüde uzun olandr. Burun serdii-

nin vasati olmas ve deliklerin abartszl, anlaya ve alda delildir. A-
z geni olan kimse, cesurdur. Dudaklar kaim olan kimse, ahmaktr.

Tam kzllkla birlikte orta kalnlkta olan kimse, dengelidir. Dileri bir-

birine girmi ya da çkntl olan kimse, aldatc, güvenilmez bir hilekâr-

dr. Dileri arasmda boluk bulunup seyrek olan kimse, aklldr, güve-

nilirdir, yönetici ve emin bir insandr.

Yüzünün etinde avurdar ikin olan kimse, cahildir ve kan doal-

dr. Yüzü zayf ve sar olan kimse, alçak, hilekâr, tuzakç, habis ve huy-

suzun tekidir. Yüzü uzun olan kimse, arszdr. akaklar ikin ve da-

marlar ikin olan kimse, öfkelidir. Kendisine baktnda yüzü kzaran

ve utanan, hatta bazen gözleri dolan veya istemi dnda tebessüm eden

kimse, seni seven, sana muhabbet besleyen ve içinde sana kar sayg

bulunan biridir. Yüksek ses, cesarete iaret eder. Yava ile hzl, yumu-

aklk ile serdik arasndaki dengeli ses, akla, tedbire ve dorulua iaret

eder. Hzl ve ince konumak, bilgisizlie, yalancla ve arszla iaret
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eder. Sesin kalnl, öfkeye ve ahlâkszla iaret eder. Sesin genizden

gelmesi, ahmakla, zekâ azlna ve kibre iaret eder.

Çok hareketlilik, hilekârla, kendini beenmeye ve düüncesizlie

kanttr. Oturutaki ar ballk, sözdeki süreklilik ve gereksiz sözlerde

eli hareket ettirmek, akln tamlna, tedbire ve akln doruluuna ka-

nttr. Boynun ksal hilekârlk ve habislie kanttr. Boynun uzunluu

ve incelii ise, ahmakla, velvele çkarmaya ve korkakla kanttr. Bu

ikisine bir de ban küçüklüünün eklenmesi, ahmaklk ve aklszla de-

lildir. Boynun katl, bilgisizlii ve oburluu gösterir. Boynun uzun-

luk ve sertlikte itidali, akla, tedbire ve samimi dostlua, güvenilirlie

delildir. Büyük karn ahmakla, bilgisizlie ve korkakla kanttr. Kar-

nn latiflii ve gösün darl, akln çokluuna ve doru düünmeye

kanttr. Omuzlarn ve srtn genilii, cesarete ve aldn hafifliine kant-

tr. Srtn eiklii, sabrszla ve huysuzlua kanttr. Srtn düzgün

olmas, övülen bir belirtidir. Omuzlarn öne çkmas, kötü niyete ve gi-

diatn kötülüüne delildir.

Avucun dize kadar uzayaca ekilde kollarn uzunluu, cesarete,

cömertlie ve soylulua kanttr. Kollar ksa ise, sahibi korkaktr ve kö-

tülüü seven biridir. Uzun parmaklarla birlikte uzun kol, sanatkârla,

ileri salam ve bakanl iyi yapmaya kanttr. Ayaktaki sert et, bilgi-

sizlie ve zulmü sevmeye kanttr. Yumuak-küçük ayak, günahkârla

kanttr. Topuun incelii, güzellie delil iken topuun kalnl cesare-

te kanttr. Ail kirileriyle birlikte inciklerin kalnl aptalla ve dü-

üncesizlie kanttr. Admlar geni ve ar olan kimse, bütün davran-

larnda baarl, iin sonuçlarn düünen kiidir. Böyle olmayan da, bu-

nun tersidir.

Bunlar, doa bilginlerinden tecrübe sahibi hakimlerin sözlerinden

aktardmz (hikemi feraset ile ilgili) hususlardr. Bu nitelikler, çoalr

ve azalr, fakat hüküm galibe aittir. Bazen bir ahsta eitlenirler. Bu du-

rumda bir nitelik dierinin hükmünü bir yönden ortadan kaldrabilir.

Bazen de bir konuda bu niteliklerden birisi etkin olurken baka bir ko-

nuda ise dier bir nitelik etkin olabilir.

Ksaca, riyazet ve bilginin kullanm, zikredilen her bir kötü nitelii

ortadan kaldrmada etkindir. Kim bunu tecrübe ederse, söylediimizin
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doruluunu görecektir. Çünkü adet, beinci doadr ve onun aslî do-

ada etkisi vardr. Bütün bunlar, tecrübe edilmitir.

VASIL

Söylediimiz Alametlerin -bunlar tecrübeyle sabittir-

Batnî Yorumu

Bilmelisin ki, insann bedenini yöneten latifesinin (düünen nefs)

bir yönü, onun babas olan saf nura bakarken bir yönü srf karanlk olan

doaya bakar. Doa ise, onun annesidir. Bu nedenle latif nefs,k ve

karanlk arasnda meydana geldi. Onun orta yerde olmasnn nedeni,

yöneticiliidir. Bu yönüyle o, tüm heyula ve akl arasndaki tümel nefse

benzer. O, karanlk bir cevher iken akl saf ktr. Böylece bu düünen

nefs,k ve karanlk arasnda bir berzah haline gelmi, her birisine ken-

di hakkn vermitir. Bu iki uçtan birisi kendisine baskn gelirse, baskn

gelene göre olur. ki uçtan birisine meyli olmadnda ise, ileri itidal

üzere alglar vc insafl olur, gerçee göre hüküm verir. Bu bölümde be-

dendeki ferasetin alametleri hakknda zikredilen eylerin bâtnî yoru-

munu belirteceiz.

Ar beyazlk, insann bakn büsbütün nur âlemine vermesidir.

Öyle ki artk doa âlemini kendisiyle yönetecei hiç bir ey kendisinde

kalmaz. Ebu kal el-Maribi ve benzerleri beyleydi. Bu durumda, ke-

male ulamazdan önce hzla bozulmaya urar. Ayn ey, ar siyahln

yorumu için de geçerlidir. Bu ise insann ehvet ve doa âlemine kendi-

sini brakmasdr. Bu brakma, kendisiyle nur bilgilerine -ki ilahi ilimler

demektir- bakmak arasnda bir perde haline gelir. Hiçbir görü ayrl
olmakszn, böylelerinin hali knanmtr. Bununla birlikte bu durum,

zaman zaman gerçekleir vc kii ‘her hak sahibine hakkn veriyor’ ola-

bilir. Nitekim Hz. Peygamber ‘Benim bir vaktim vardr ki, onda Rab-

binden bakas benimle olamaz’ buyurur. Hali böyle olan insan, adil

imamdr. Uzunluk ve ksalk, insann iki âlemden birisindeki baknn
süresine iaret eder. Bu süre uzarsa uzunluk, ksalrsa ksalk diye ifade

edilir. Sürenin, ihtiyaç ölçüsünde olmas gerekir. Etin yalnn katlk
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ve incelik arasnda dengeli olmas ise, tpk etin kemik ve deri arasnda

bir berzah olmas gibi, insann mana ve duyu arasndaki berzahlarda

itidal üzere bulunmasdr. Saçn dengeli olmas ise, insann kabz ve bast

halleri arasnda bulunuudur.

Yüzün genilii, rahatla ve sevince iaret eder. nsann görüyor

olmas, ileri inceleyiindeki doruluk demektir. Gözün siyahlk ve ko-

yulua çalmas, bilinmeyen ilere bakmas, gizli eyleri ortaya çkartma-

s demektir. Gözlerdeki patlaklk, ehadet âleminde bilimleri istinbata

yönelmesi demektir ki söz konusu kimseler yorum sahipleridir. Ba
kemiinin dengeli olmas, akln çokluu demektir. Omuzlarn genilii,

bir eser olmakszn, gaybet halinde eziyete tahammül demektir. Boynun

istiva halinde olmas, kendilerine yönelmeksizin eyay örenmek de-

mektir. Boyundaki fazla uzunluk, tecessüs etmek gibi, gereksiz ilerle

ilgilenmek demektir. Ar ksalk, örenilmesi gerekli ilerde ihmalkâr-

lktr. Gösün üst ksmnn dengeli olmas, dinleyene yarar salayan öl-

çüye göre, anlatm yetenei demektir. Baldr ve belde etin azl, kendi-

sini iki uçtan birisine yönlendirmesi için insann bel balad ve önem-

sedii ilere bakmas demektir. (ki uçtan birisine varmadan) Arada ka-

lrsa, genellikle aldanr. Sesin ksal, açklanacak yerde srr gizlemek-

tir. Sesin duruluu, srra bir ey katmamaktr. Parmaklarn uzunluu,

nazikçe almak demektir. Avuç genilii, kendisine balanmadan dünya-

y atmak demektir.

Az konumak ve gülmek, insann hikmet yerlerini gözetmesi de-

mektir. BÖylece ihtiyaç ölçüsünde konuur ve güler. Doasmn iki acya

meyletmesi, safrada (sar su) ulvîlie yöneliin sevdada (siyah) ise süfli

âleme yöneliin kendisine hakim olmasdr. Süfli âleme yönelmenin ne-

deni, orada bulunan ve doann birçok akldan perdeledii ‘göz aydn-

lna yol açacak’ deerleri ortaya çkartma talebidir. Akllarn (bu de-

erlerden) perdelenmesi, zihinlerde doann knanmlyla ilgili bulu-

nan inançtr. Baknda sevinç ve nee bulunmas, sevgiyle bakalarnn

gönlünü çelebilmek demektir. Mal tamahkârlnn azl, faydasz ey-

lere yönelmekten yüz çevirmektir. Mutedil insann tahakküm ve ba-

kanl istemeyii, -kendisiyle deil- kulluunu kemaline ulatracak i-

lerle ilgilenmesidir. Aceleci ya da yava olmay, kudreti var iken ve

aciz deilken cezalandrmayd demektir.
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Hikemî (aklî) feraset sahiplerine baktmzda da, onlarn bu ko-

nuda iki uca ve aracya bavurduklarn gördük. Onlar, ileri -kast etti-

im ahlâktr- övülen ve knanan diye ikiye ayrmlardr. Söz konusu in-

sanlar bütün iyilii ortaya verirken sapmay iki uca ait saymlardr. On-

lar, ar beyazlk ve ar mavilik hakknda knayc sözler söylemi ve

onun övgüye deer olmadn belirtmilerdir. Ayn ey an siyahlk ve

burun incelii için de geçerlidir. Bütün bunlar kötü bulmulardr. Bun-

larn arasnda dengeli olan ise, her iki uçtan birisine sapmadan ve snrn

dna çkmadan, söylediimiz ekilde övülmü olandr. Onlarn zikret-

tiimiz hususlarla snrl kaldklarn gördüümüzde, beeri âlemde gü-

zellik ve çirkinliin nerede ortaya çktn inceledik, u sonuca vardk:

Allah katnda üstünlüü salayan bir güzellik ya da uzak durmayla iyili-

in meydana geldii herhangi bir kötülük, ancak eriatn güzel bulmas

ya da çirkin görmesiyle belirlenebilir. Bir fiil hakknda övgü ve yerginin

sadece eriat tarafndan belirlendiini gördüümüzde, iki ucu ortann

-ki itidal yeri demektir- hükmüne aykr olarak ortaya koymak üzere, iki

ucu ve ortay nasl bir araya getireceimizi düündük.

nsan, eriata göre üç kiiden biridir: Ya, katksz bir bâtndr. Bu

kii bize göre hal ve fiil bakmndan tevhidi sovudamay kabul eden ki-

idir. Bu durum, bâtnîde olduu gibi, eriat hükümlerini ilevsizletir-

meye ve âri’nin amacndan sapmaya yol açar. Herhangi bir dini ilke-

nin yklmasna yol açan her davran, bütün müminlere göre, kesin bir

dille knanmtr, ikinci ile olarak, insan kendini büsbütün brakm ka-

tksz bir zâhirî olabilir. Bu tavr onu (Tanr’y) cisimletirmeye ve (ya-

ratklara) tebihe sevk eder. Böyle bir insan, tpk bâtn gibi, din tara-

fndan knanr. Üçüncü olarak insan, dildeki anlaya göre, eriatla para-

lel yürür. Öyle ki âri’nin yürüdüü yerde yürür, durduu yerde durur,

ayak be ayak O’nu takip eder. te bu, orta haldir. Allah’n onu sevmesi

de bu sayede gerçekleir. Allah Teala peygamberine öyle (müminlere)

demesini emretti: ‘Bana uyun ki, Allah sizi sevsin ve günahlarnz hala-

sn.,m O halde ari’ye uymak ve izini takip etmek, Allah’n kullarm

sevmesini salad gibi daimi mutluluk da böyle gerçekleir. te bu iki

suretin (lahî ve beerî suret) karlkl olmasnn tarzdr.

Biri öyle diyebilir: ‘Bu, özet bir anlatmdr. Ayrntsn nereden

öreneceiz? Çünkü biz sakin bir adamn namazlar kldn ve cemaa-

te katldn görürüz. Bununla birlikte o, katksz bir münafk olabilir.’
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öyle deriz: Duraanlk, namazlara katlmak vb., ehadet âleminde gö-

rülen eylerdir. Onun kalbinde bunlar inkâr ise gayb âlemindendir.

Dala önce söylediimiz ve bilahare -Allah izin verirse- tamamlayaca-

mz üzere, bizim admza iman kaynakl feraset gerçekletiinde, içi-

mizden onun kâfir olduu yargsn veririz. Fakat onun maln ve kann

dini bir yükümlülük olarak koruruz. Bunun nedeni, onun keline-i tev-

hidi söylemesidir. Bu nedenle ona böyle davranrz. Bizim yükümlü ol-

duumuz davran budur.

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki: Ulvî âlem, bütün olarak

duyu ve ehadet âlemini hareket ettiren ve onu etkisi altna alan âlem-

dir. Bu, Allah’n hikmetinin bir gereidir, yoksa kendiliiyle bunu hak

etmi deildir. Öyleyse ehadet âleminde ortaya çkan herhangi bir ha-

reket ya da duraanlk ya da içmek ya da yemek veya susmak gibi bir

davrann kayna gayb âlemidir. Bunun nedeni, canl ancak bir kast

ve iradeyle hareket edebilir. Bunlar ise kalbin amelidir. Baka bir ifadey-

le irade, gayb âleminden kaynaklanr. Hareket vb. eyler ise, ehadet

âlemindendir. ehadet âlemi, adeten, duyuyla algladmz, gayb âlemi

ise dinî haberler veya teorik düünceyle algladmz ve duyuda gö-

zükmeyen eylerdir.

Gayb âlemi, (kalp gözü anlamndaki) basiret gözüyle alglanabildi-

i gibi ehadet âlemi de ba gözüyle idrak edilir. Ba gözü, karanlk ve

benzeri engeller ortadan kalkmadkça ehadet âlemini idrak edemez.

Engeller ortadan kalkp klar duyulurlar üzerine yayldnda ve göz

yla eyay ortaya çkartan k bir araya geldiinde, insan gözüyle

görülenleri alglar. Ayn ey, basiret gözü için de geçerlidir. Onun per-

desi, kirler, arzular, doal-kesif âlemden (Allah’tan) bakalarn düün-

mektir. Bütün bunlar, basiret gözüyle melekût âlemini -ki kastedilen

gayb âlemidir- idrak arasna perdeye dönüür. nsan kalp aynasna yö-

nelip onu zikir, Kur’an- Kerim okumak gibi davranlarla parlatrsa,

buradan bir nur meydana gelir. Allah’n da bütün varlklara yaylan ve

‘varlk nuru’ diye isimlendirilen bir nuru vardr. Bu iki nur bir araya

geldiinde insan, bulunduklar hal üzere ve varlkta gerçekletikleri ek-

liyle, bilinmeyenleri kef eder. u var ki bunlarn arasnda mana bak-

mndan bir incelik vardr. öyle ki: Duyuyu duvar, ar uzaklk ya da

ar yaknlk perdeleyebilirken basiret gözü böyle deildir. Onu sadece
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zikrettiimiz kirler ve kilitler vb. perdeleyebilir. Bununla birlikte burada

imdi zikredeceim ince bir perde daha vardr.

öyle ki: Cömerdik mertebesinden gayb âlemine yaylan nur, var-

lk mertebelerindeki her eyi kuatmayabilir ve bu kef sahibi adna söz

konusu nurdan eyaya Allah’n diledii ölçüde bir nur yaylr. te bu.

Vahiy makam’ demektir. Bu konudaki kantmz, onu bizzat tecrübe

etmemizdir. Bakas hakknda kantmz ise ‘De hi, Rabbimin bana ve size

ne yapacam bilmem, bana vahyedilene uyarm™7
ayetidir. Bununla bir-

likte Hz. Muhammed’in (basireti) son derece duru idi. Baka bir ayette

ise ‘Ya da perde ardndan™" denilir. Herhangi bir ahsn zahirinde bun-

lardan birinin gerçeklemesi, ‘feraset’ diye isimlendirilir. Bu yönüyle fe-

raset, miikaefe derecelerinin en üstünüdür. Allah’n kitabndan onun

yeri ise ‘Bunda mütevessim için ayet vardr™9
ifadesidir. Ayetteki

‘mütevessim’, daha önce de belirttiimiz gibi alamet anlamndaki

‘simme’ kelimesinden türetilmitir ve o -hikemî ferasetm zddna- hiç

bir zaman yanlmaz.

Ferasette baka bir kef daha vardr. Allah âlemde ‘simalar (alamet-

ler) mertebesini’ de yaratmtr. Âdemoglunun suret ve halleri, ayrln-

caya kadar kendi dönemlerinde oradadr. Bunlar, Kalem ve Levha’nn

dndaki bütün ulvî ve süfli yaratklardan gizlenmitir. Allah bir kulunu

seçip bu makama tahsis etmek isteyince, onun kalbn temizler, açar ve

bilhassa imanndan aydnlatc bir kandili kalbine yerletirir. Bu kandili

ise, ilahi isimlerden el-Mümin ve el-Müheymn isimlen aydnlatr. Elin-

de de bu mertebe vardr. Ulûhiyet mertebesinden olan bu kandili, cl-

Mümin ismi alr. Kalp bu ilahi k vastasyla aydnlandnda k, ba-

siret gözünün yla birlikte, kalbin köelerine yaylr. Artk kalp,

(görmenin art olan) bu klar kendisinde bulunduu için, kef ve

mücahedc yoluyla idrak edilenleri idrak edebilir. Kalp söylediimiz hale

ulanca, kalbin alanlarndan birinde zikrettiimiz bu mertebe yerletiri-

lir. Kalp âlemin hareket ve srlarn buradan örenir.

Yüz üçüncü ksm sona erdi, onu ‘Ahlâk’ hakkndaki yüz krk do-

kuzuncu bölüm ile yüz dördüncü ksm talcp edecektir.
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YÜZ KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM
! j

Ahlâk Makamnn ve Srlarnn Bilinmesi

nsanda ahlâklarma ve ahlâk

ki gözdeki sûrmelenme ve sürmeye benzer

Onda ecri arlarsa
|

*

Meleklerin ve resullerin mertebesine ular

Öyle biri zamana hayat veren biricik insandr

Hükümleri ve devletleri düzenleyendir o

Köleler onun izzetinden çekilir

Arazlar ve hastalklar tespit edendir o

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah size yasaklar da kendisi siz-

den faiz almaz.’ Bu hadis, sahih bir hadistir. Böylece Allah, kendisini

bize yasaklad bir hükme katmtr. Bütün ahlâk, ilahi nitelikler oldu-

u gibi hepsi de güzeldir. Öte yandan bütün güzel ahlâk, insann yarat-

lnda bulunur ve bu nedenle insan onlarla muhataptr. Gerçekleri bil-

meyen baz insanlar, öyle der: ‘Güzel ahlâk insanda ahlâklarma, Al-

lah’ta ise ahlâk olarak bulunur.’ Bu söz, söyleyenin gerçeklen bilmedi-

ini gösterir. Baka bir ifadeyle böyle bir söz, söyleyeninin bilgisizliine
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iaret eder. Ancak kii bunu mecazen veya Hakkn varlnn kulun var-

lndan önce geldiini dikkate alarak söylemi olabilir. Çünkü Allah,

özü gerei varl zorunlu olan iken, insan Rabb’i vastasyla var olur.

nsan Allah’tan varlk kazand gibi ahlâk da Allah’tan kazanmtr. Bu

sözü söyleyen kii, bu ilkeyi dikkate alarak
c

ahlâklanmak’tan söz etmise

hakldr. Buna karm ‘ahlâklarma’ derken, gerçekte Hakk’a ait olup ku-

lun nitelendii eyleri kastetmi de olabilir. Kul kendileriyle nitelenir-

ken bu ahlâka sahip deildi ve bu nedenle onu -hulk (ahlâk) olarak de-

il- ‘ahlâklarma’ eklinde isimlendirmitir. Ahlâk ise, insann ilk yarat-

lnda bulunan özelliklerdir. Bu sözü söyleyen insan böyle diyerek

ahlâklanmaktan söz etmi ise, onun insann yaratü hakknda bilgisi

olmad gibi Hz. Peygamber’in Allah’n Âdem’i kendi suretinde yarat-

t hadisi hakknda da bilgisi yoktur. Bu görüteki bir insan öyle bir

durum balar: Gerçekte kula ait saylan bir nitelikle Hakk’n nitelendi-

ini gördüümüzde, bunun Allah’ta ‘gerçekte insana ait bir huy ile

ahlâklarma’ tarznda bulunduunu mu söyleyeceiz? En az bir bilgiye

sahip biri bile böyle bir ey söylemez!

lahi huylar hakknda doru olan, bunlarn hepsinin insann yarat-

lnda bulunmasdr. Bunlar, kendilerini bilenler için, ilahi mertebede

ortaya çktklar tarzda her insanda ortaya çkar. Çünkü bu huylardan

her biri, ne Hak yönünden ne de insan yönünden, bütün varlklar kar-

snda uygulanabilen huylar deildir. Bu balamda Allah, genel anlamda

cömert olduu gibi insan da genel anlamda cömerttir. Allah genci an-

lamda cömert olmakla birlikte, isimleri arasnda el-Mâni (engelleyen),

ed-Dâr (zarar veren), cl-Müzil (zelil eden) dc vardr. Bu yönüyle Allah

dilediini balar ve dilediine azap eder. Mülkü verir ve (dilediin-

den) çeker alr, intikam alr, cömertlik eder. Bir grup hakknda böyle

snrlarken, nitelii snrsz olandr. Ayn ey, insan için de geçerlidir.

Dolaysyla bu huylar insan için -ahlâklanma tarzyla kazanlan huylar

deil- aslî huylardr. nsanda da bu huylar genel anlamda bulunsa bile,

(herkese kar) bu ahlâk sergilemesi mümkün deildir. Nitekim ahlâ-

kyla kaytsz anlamda nitelenmi olan Allah’n da bütün yaratklarna,

kar bu ahlâka göre davranmas geçerli deildir. Bu niteliklerde ödünç

almak, mecaz anlamda gerçekleebilir. Nitekim ‘Allah bu niteliklere sa-

hip olarak var idi, biz yok idik’ deriz. Var olduumuzda ise, o nitelik-

lerle var olduk. Yoksa, onlar kazanmadmz gibi, Allah’La ödünç de
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almadk. Çünkü ilahi nitelikler (ve huylar), Allah adna ezeli nitelikler-

dir. Baka bir ifadeyle âlem yok iken Hak onlarla nitelenmiti. Bir nite-

lik, kendisiyle nitelenen birine muhtaçtr, çünkü nitelik kendi bana var

olamaz. Niteliklerin ödünç olabileceini kabul etmek, onlarn kendi ba-

na var olduunu ve Hakk’n onlardan yoksun kalabileceini kabul et-

mek demektir. Böyle bir düünce ise, sonradan meydana gelenin, ka-

dimin varl için bir yer olabilecei fikrine götürür. Bütün bunlar ise,

Allah’ bilenlerden hiç biri kabul etmez.

Öyleyse insandan ortaya çkan iyi ya da kötü bürün huylar, onun

yaratlnda bulunur. Bunlar, mecaz ya da ödünç deil, gerçek anlamda

insana aittir. Ayn ekilde Hakk’n kendisini isimlendirdii ve niteledii

bütün fiil nitelikleri geçerli niteliklerdir. B niteliklere örnek olarak ya-

ratmak, diriltmek, öldürmek, engellemek, vermek, tuzak kurmak, al-

datmak, alay etmek, ayrmak ve hüküm vermek gibi indirilmi kitaplar-

da yer alan ve peygamberlerin dile getirdii fiilleri verebiliriz. Bunun

yan sra gülmek, sevinmek, armak gibi fiiller veya ayak, el, iki el, el-

ler, gözler, kulaç gibi ifadeler de bu kapsama girer. Bunlar, Allah’n

kendi bildirdii sözler olduu gibi, peygamberlerinin O’ndan aktard

sözlerdir. Allah doru sözlü olduu gibi akla dayanan kantlarla pey-

gamberlerin doru sözlü olduklar da kesindir. Fakat bu niteliklerin

Hak ile ilikisi, Allah’n bildii ekilde ve zâtnn kabul ettii anna ya-

rar ekildedir. Bunlardan hiç birini reddedemeyiz, imkânsz sayamayz

ve niteliini belirleyemeyiz ve hiç birini Allah ile, bizimle ilikilendirdi-

imz gibi ilikilendiremeyiz. Böyle bir eyden Allah’a snrz! Çünkü

biz, onlar hakkmzdaki bilgimize göre kendimizle ilikilendiririz ve bu-

dununda onlar kendimizle nasl ilikilendireceimizi de biliriz. Hakk’n

zât ise bilinemez. Dolaysyla Hakk’n bir eyi kendisiyle nasl ilikilen-

dirdi bilinemez. Hakk’n kitabnda ya da Peygamberinin dilinde ken-

disi adna kabul ettii bir eyi reddeden kimse, Allah’n nezdinden gelen

kimseyi, onun getirdiini ve Allah’ inkâr etmi demektir. Böyle nitelik-

lerin bir ksmna inanp bir ksmn reddeden ise, gerçei inkâr etmi

demektir. Bu niteliklere inanp da bunlar O’nula ilikilendirirken ken-

dimizle ilikilendirmemize benzeten ya da bu konuda vehim gücüyle

hareket eden (vehim tebihin kaynadr), ya da aklyla veya tasavvu-

ruyla (keyfiyeti) anlamaya çalan ya da onu mümküne çeviren kimse,
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hiç kukusuz, kâfir olmamsa da bilgisizdir. te bu, herhangi bir tercih

olmakszn doru inançtr.

Bu balamda kula verilip ilahi mertebeye verilemeyecek bir takm
isimler de vardr. Bununla birlikte, anlam hepsini kuatr. Örnek olarak,

cimri adn verebiliriz. Bu isim kula verilirken Hakk’a verilemez. Cimri-

lik, vermemek demektir ve Allah’n isimlerinden birisi cl-Mâni’dir. Kim
cimriyse, vermemi demektir. Gerçek budur. Bununla birlikte biz bu

isim için bir yorum arayarak öyle deriz: Her cimrilik vermemek demek

iken her vermeyi cimrilik deildir. Hak edene hakkn vermeyen kimse,

cimrilik yapmt. Hak ise, Hz. Musa’nn ‘Allah her eye yaratln
vermitir’ sözünü onaylamtr. O halde, sana yaratln veren ve seni

hakkna ulatran kimse, cimrilik yapmamtr. Baka bir ifadeyle yara-

tklarn hak etmedii bir eyi vermemek, bir cimrilik deildir. Bu ölçü-

ye göre, iki vermeme arasuda ayrm yaparz. Ayn ekilde, yalanc da

kula özgü isimlerdendir ve Hakk’a verilemez. Hak her yönden doru
sözlü iken kul (bir yönden) doru sözlü (bir yönden de) yalancdr.

Ayn zamanda (baz) kullar, her yönden doru sözlü de olabilir. Fakat

her yönden doruluun kulla iliicilendirilmesi, kendimizi bildiimiz

için, bizce bilinen bir durum iken Hak ile ilikisini bilemeyiz. Hak,

doruluk kendisine nasl izafe edilebilecekse öyle doru sözlüdür. Allah

öyle der:
cRahman Ar üstüne istiva etti.

,s<J0
Bir hadiste ise ‘Rabb’imiz her

gece vakm göe iner’ buyrulur. Burada Allah iniini zamanla snrlam-
tr. Zamanla snrlamak, yer deitirmeyle snrlamak demektir. Bunla-

rn her biri, Hak ile ilikileri bilinemese dc hükümleri sabit olup anna
yakt ekilde yorumlanacak hususlardr. Ayn ey, yaratklarn isim-

lerinden biri olan ve ilahi mertebeye yakmayan ‘cahil’ ad için dc gc-

çerlidir. Allah bilgiyle nitelenmesi yönünden ‘bilen’ iken kul da bilgiyle

nitelenmesi yönünden bilendir. Buna kar kul, bilgisini belirli eylere

yönlendirip baz eyleri ihmal etmesi yönünden ise bilgisizdir. Hakk’n

bilgisi kaytsz, ilgisi geneldir. Allah, ‘Biz ona ah damarndan daha yak-

nz’
59 '

buyurur. Burada, akledilir olann aksine, bir snrlama getirdi.

Hz. Peygambcr’in ‘Allah nerededir?’ diye sorduu zenci cariye göü
göstererek ‘Allah göktedir’ demi. Peygamber de bu iareti karlnda
onun iman sahibi olduuna tanklk etmitir. Bu ise, akln kantyla çeli-

ir. Halbuki Hz. Peygamber, Allah hakknda, bizim bilmediklerimizi bi-

liyordu.
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Yine de öyle deriz: Allah özü gerei bilendir ve bu doru bir yar-

gdr. Kulun isimlenip de yaratklarda bir eksiklik ve bayalk eklinde

bulunan Hakk’n isimlenmedii her ismin Hakk’a verilmesini akl ve e-

riat reddeder ya da bu huy O’nunla ilikilendirilir. Bununla birlikte, Al-

lah akl kantlaryla çelien bir takm durum ve özellikler bildirmitir.

Bu balamda, ‘Allah dilediini yapandr', yaratklarna dilediini yerle-

tirendir. Allah ise herhangi bir zorlamaya girmez. Allah hüküm veren-

dir. ‘O, yaptndan sorumlu deildir. Onlar ise sorumludur.™2

Kukusuz önemli bir hususa, büyük bir bilgiye, Allah’tan ve Al-

lah’n kendilerine bildirdii yaratklarndan baka kimsenin bilmedii

gizli ve kapal bir srra dikkatini çektik. Akl, bu bilgiyi imkânsz sapa

bile, nakil onu getirmi; baz anlaylar ondan uzaklamken, bir ksm
onu kabul etmitir.

Bu bölümün içerdii alt bilgileri iyice düündüysen, ilahi bilginin

özünü örenir, Hz. Peygamber’in, ‘Kendini bilen, Rabb’ini bilir’ deme-

sinin sebebini anlarsn. Senin iyi ya da kötü her niteliin yeri olduunu

belirttik. Sonra, övgü ve knamann anlamn da bildirdik. Bir yönden,

snrladk, bir yönden serbest braktk. Böylece, ‘bilmeyen’ bilen oldu-

unu örenesin. Allah ise bilen ve bilinmeyen bilendir. Dolaysyla Al-

lah’tan baka kimse, kulun, yani bütün âlemin ve insann üzerinde bu-

lunduu durumu bilemez. Allah ise bilir ve ardndan baz kullarna bu

bilgiyi verir. Öyleyse içimizden bir ksm, kendini bilirken bir ksm
kendini bilemez. Bir ksmmz kendini bildiini tahayyül ederken bir

ksmmz ise, kendisinden hareketle, Hakkin durumunu bir yönüyle bi-

lir. Bu bilgi ölçüsünde de, Rabb’i hakknda bilgi örendii söylenir.

Çünkü ‘Kendini bilen, Rabb’ini biliri Delil ve dellilendrilen bir araya

gelemeyecei gibi sen ve O bir tanmda ve hakikatte bir araya gelemez-

siniz. Çünkü O yaratan, sen yaratlm -bir yönden sen de yaratc olsan

da-; O sahip, sen köle -bir yönden sen de sahip olsan da-. Öyleyse ah-

lâktaki ortaklk seni perdelemesin, çünkü sen yaratlm; Allah sürekli

Yaratan’dr.

te bu, sana açklam olduumuz ahlâk makamdr. Bunun dn-
da sûflerin iaret ettii ahlâklanma konusu ise, bu sözden türetilmitir.

Onlarn ilahi isimlerle ahlâklanma hususundaki sözleri de böyle deer-

lendirilebilir. Biz bu ifadeyi onlarn kulland ekilde kullanrz, fakat
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tahakkuk etmekten kaynaklanan bir saygyla, bu ifadeyi mutlak ve kesin

bir bilgiye dayanarak kullanrz. Binaenaleyh burada söz konusu olan

ey gerçekte ahlâktr, yoksa ahlâklanmak deildir. Daha önce de bunu

açklamtk. Bu makamn gerektirdii ekilde, bundan daha fazla bir

açklama ve izah olamaz. Çünkü biz, ifadelerimizde Allah’n snrlarn

aamayacamz gibi Allah’n kendisiyle ilikilendirmedii bir eyi de

zikretmeyiz. Dolaysyla biz, O’nun kelamnn ve doru sözlü kullarna

indirdii bilgilerin dna çkamayz. c

Allah hakîm-alîmdir.’ Hatta O
‘alîm-hakîm’dir.’ Allah, âlem yok iken alîm, âlemi düzenlerken hakîm-

A

dir. Alim ve Alîm isimleri daha geneldir. Hakîm ise, bilginin özel bir

ilime tarzdr, ite ilahi ahlâkla ahlâklanmak tam da budur.

Sülük ehlinin bilmeye muhtaç olduu ahlâka gelirsek -ki nihayet

mümkün olmadna göre, hepimiz sâlikiz- öyle deriz: Örf ve eriat,

güzel ahlâk ve çirkin ahlâk zikretmitir. Bize ise, güzel ahlâk yerine ge-

tirmek, baya olanndan kaçnmak emredildi. eriat, ahlâkn iki ksm
olduuna dikkat çekti: Bir ksm, insann yaratlnda bulunur. Nitekim

Hz. Peygamber, Eecc Abdulkays’a öyle der: ‘Sende Allah ve Resulü-

nün sevdii iki özellik vardr: Hilm (balama) ve ar ballk.’ mam
Müslim’in rivayet ettii baka bir rivayette ise öyle denilir: ‘Bir adam

Hz. Peygamber’e öyle sormu: ‘Herhangi bir ey (güzel ahlâk) üzerin-

de yaratldm m?’ Hz. Peygamber de ‘Evet’ deyince, adam ‘Beni o huy

üzere yaratan Allah’a hamdolsun’ diye karlk vermi. Ahlâkn bir ksm
ise kazanlmtr. Kazanlm ahlâk, ‘ahlâklanmak’ diye ifade edilir.

Ahlâklanmak, ilk yaratlnda bu soylu ahlâkn bulunduu kimseye

benzemek demektir. Hiç kukusuz, güzel ahlâk kullanmak güç bir itir.

Bunun nedeni, âlemde onun kullanmnda karlalan çelikidir. Amaç

ve iradeleri birbriyle çatan iki insan da senden isteklerini yerine geti-

rerek onlara güzel ahlâkla davranman isteyebilirler. Onlar bir araya ge-

tirmek de mümkün deildir. Birini raz ettiinde dierini kzdrrsn.

Herkesi raz etmek ve herkese güzel ahlâkla davranmak imkânsz oldu-

una göre, insann bu konuda kendini aarak, hükmü Allah’a -ki eriat

demektir- brakmas zorunludur. Böylelikle insan eriat bu konuda bir

ölçü ve önder edinir.

Önderin Allah’ raz eden ve O’nun da kendisinden raz olduu bir

ey olmaldr. Sen de, güzel ahlâk bilhassa Allah’a kar uygula. Çünkü

Allah, arkada ve halifedir. Allah, karsnda güzel ahlâk uygulanmas
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gereken varlktr. Allah’n öne aldn sen de öne al! Çünkü bu öne al-

ma, Hakk’n o yerde ve o kula kar güzel ahlâk uygulamas demektir.

Allah karsnda güzel ahlâk sahibi olman, yaratklar karsnda güzel

ahlâk sahibi olmandan daha yerinde, hatta zorunlu bir davrantr. Böy-

le bir durumda bütün yaratklar, melekler, resuller ve müminler,

Hakk’n önceledii ve kendisine güzel ahlâkla davranmam emrettii

ahsa gösterdiin ahlâkn nedeniyle seni över. Bu konuda, seni sadece

-mümin deil ise- belirli bir amac olan kii knayabilir. Esasa riayet et-

mek ise, daha yerindedir. Betimlediim ekilde, güzel ahlâk ile ahlâk-

lanmazsan, bu makam senin adna gerçeklemez ve tüm yaratklar senin

ahlâkn knar. Yalanc tana baknz! Onu ilk knayan, kendisine

inanmayan ve içinden suçlayan kimse, lehinde tanklk ettii kiidir.

Böyle bir adam Allah’, melekleri, resulleri ve müminleri de kzdrr.

Güzel ahlâk, bakas karsndaki davranlarla ilgili olabilir. Bunun d-

ndaki ise, ‘güzel ahlâk’ diye isimlendirilmez. Bunun dndakiler, sade-

ce suret ya da özelliin düzeltilmesi için ahlâklanlan niteliklerdir.

Ebedi mutluluu elde etmek isteyen sâliklerde konunun esas bu-

dur. Varlklara kar ahlâkn uygulanmasnn ayrntlar çoktur. Onlar

ve niteliklerini açklamak isteseydik, bir kitap yetmezdi. Bu konuda gü-

venilecek bir ilkeyi sana verdikten sonra, ona göre davranmalsn! Bu

ilke, her varla yönelik bütün hareketlerinde eriat hükmüne göre dav-

ranmaktr. âri, zorunlu veya mendup olmak iizere, sana her neyi söy-

lemise, ona göre davranr ve onlar ihlal etmezsin. Böyle yaparsan övü-

len, güvenilir ve Allah nezdinde saygn ve ilahi sr sahibi haline gelirsin.

VASIL

Nükte

Himmet vastasyla fiil sahibiysen, bürün varlklar kendinden raz

edebilirsin, çünkü her eyde tasarruf sahibisindir. Bu, bilinen ve

akledilen güzel bir makamdr. Fakat Allah’n yaratklar içinden kimse

onu elde edememitir. Öyleyse bu makam, Hakk’a özgüdür. Hak ise,

cehennemlikler cehennemdeki yerlerini, cennetlikler cennetteki yerlerini
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aldklar zaman bu nitelikle zuhur eder. Hakkn onlar raz etmesi ne-

deniyle, herkes içinde bulunduu yerden memnundur. Dolaysyla hiç

biri, bulunduu yerden çkmak istemez. Herkes yerinde neelidir. Bu,

Allah’n kullarndan kimsenin dikkat çektiini görmediimiz garip bir

srdr. Bunu bildikleri halde -ki bunda kuku yoktur- bu bilgiyi gizleme-

lerinin nedeni -Allah daha iyisini bilir ya- kendilerini korumak ve yara-

tklara merhamettir. Çünkü böyle bir düünceye, iitenler hemen tepki

gösterir. Allah’a yemin olsun ki, burada bu konuya dikkat çekmemin

nedeni, içinde bulunduum anda merhametin bana baskn gelmesidir.

Anlayan mutlu olur; anlamayan anlamad için bedbaht olmasa bile

mahrum kalr. Vesselam.

YUZ ellinci bolum
Gayret -Örtme- Makamnn Bilinmesi ve Srlar

Alemde gayret ne garip i

Allah’ gayret ile nitelemek.daha du garibi

Deriz ki, Allah kskançtr (gayûr)

eriat böyle buyurdu, biz de kabul ettik

Kabul ettik de, fakat bu

Hakk’a dair en çetin ilerdendir

Çünkü fikrimize göre kskançlk

Allah hakknda imkânsz bir varsaym

Kefde eriat gibi konuur

Kef sahibinin durumu perdelenmez

t gerçektir ve çok srldr

Bu nedenle akllar kaçar
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Onun bir hükmü vardr ki çok zordur

Yüz Dördüncü Ksm 393

Bildiimiz kadaryla o kef ehlidir

Bize göre bir misal verdi

Fikir ehli nezdinde de bir misaldir o

Mezheplerinin verisine göre

Çünkü o, zillet âlemindendir

Körlük hükmüne daha da yakndr

Allah kendisinden bir ruh ile bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki!

Gayret (kskançlk), ilahi bir niteliktir. Bir rivayette Hz. Peygamber’in

sahabeden Sâd için öyle dedii aktarlr: ‘Sâd kskançtr. Ben Sâd’dan,

Allah ise benden daha kskançtr. O’nun kskançlnn bir yönü de, ta-

knlklar (fevahi) yasaklamasdr.’ Bu hadiste -ki sahihtir- Eari ve Mu-

tezile arasnda büyük bir görü ayrl vardr. man bu hadisi kabul

eder, fakat özel edatlar kullanarak bunu yapabilir. Bu edadar, sebeplilik

Lam’ (için), ya da -den (min), ya da ile (bi) gibi edatlardr. ‘Ala’ eda-

tyla (bir eye kar) kskançlk, Allah adma imkânszdr. B ise,

ibli’nin sözünde geçen edattr. ibli’nin bunu kullanmas, ya bir sürç-

meden kaynaklanr ya da arifler gibi Allah’ tanmam olmasndan önce

bu ifadeyi kullandn gösterir. Allah yolunda gayret, Allah için, Allah

ile ve Allah’tan dolay gayrettir. Allah’a kar (veya hakknda) gayret ise

imkânszdr.

Gayretin ilahi bir nitelik olmas, onun (Haktan) baka varlklarn

bulunmasn isteyen bir nitelik olmasdr. Bu nedenle gayret (bakalk)

diye isimlendirildi.
cBaka’ dikkate alnmasayd, bu fiil ‘gayret

5 adyla

isimlendirilmeyecei gibi kendisi de var olmazd. Kadir ilah, güç yedri-

len me’luhu talep eder ki, o da bakadr (ayr). Dolaysyla lah’m var

olmasn istedii bir ey olmaldr. Böylelikle Allah, âlemi varln olabi-

lecei en yetkin ve kâmü ekilde yaratt. Alem de ancak öyle olabilirdi.

Çünkü muktedir kemale eksiklik izafe edilemez. Bu nedenle Allah her

eye yaratln vermitir ki bu, ‘kemal’ demektir. Âlemde eksildik bu-

lunmasayd, âlem kemale ermezdi. Âlemin kemalinin bir yönü de, göre-
a

li eksikliin kendisinde bulunmasdr. Bu nedenle ‘Alem en yetkin ve
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kâmil ekilde var oldu’ dedik. Öyle ki, bu âlemden daha kâmili müm-
kün deildir. Çünkü âlem ilahi surete göre var oldu. Bir rivayette ‘Allah
A

Adem’i kendi suretine göre yaratt’ denilir. Bu suret nedeniyle insan po-

tansiyel olarak kulluunu unutma özellindedir ve bu nedenle insan

unutma özelliiyle nitelenmitir. Allah Âdem hakknda ‘unuttu™3 bu-

yurdu. Unutmak, ilahi bir niteliktir. Öyleyse Adem ilahi suret üzerinde

yaratlm olmas nedeniyle ‘unuttu.
5

Binaenaleyh biz, (unuturken) üze-

rinde yaratldmz durumdan ayrlmadk. Allah öyle der: ‘Allah’

unuttular, onlar da Allah’ unuttu.
5594 Burada unutma, Allah’n anna ya-

kr tarzdadr.

Allah insan ilahi güç vastasyla kâmil suret ile kemale erdirdii

için, kulun Hakk’a ait nitelikte hak iddia edeceini bilir. Çünkü (insann

kendisine göre yaratld) ilahi suret, bu nitelii talep eder. Bu nedenle

Hak, celal niteliklerinin bir ksmnda ortakla kar kskanç davranm,

dier ilahi niteliklerden serbest braktklaryla insan megul etmitir.

Allah, insann bu snrda durmayacan ve ilahi niteliklerle nitelenerek

kâmil surete hakkn vereceini de bilir. Bilir ki Allah, insan kendisi için

belirlenen snr aarak, azamet, büyüklük ve ceberut gibi niteliklerle ni-

telenmek isteyecektir. Bu nedenle Allah ‘Büyüklük benim örtüm, aza-

met izarmdr. Birisinde benimle çatan yok ederim5

der. Bir ayette ise

‘Allah her zorba ver kibirlinin kalbini mühürler™* buyurur. Bu da gayretin

ta kendisidir. Baka bir ifadeyle Allah, bu niteliklerin Allah’tan bakas-

na ait olmasna kar kskanç davranarak bunu engellemitir. Öte yan-

dan bu nitelikler de gerçekte bakasna ait olmay kabullenmemitir.

Çünkü ayette öyle denilir:
‘

Allah her kibirli zorbann kalbini mühürler.™6

Bu mühür var iken, yaratklardan herhangi birinin kalbine Allah’a kar
büyüklük ve zorbalk giremez.

Firavun vb. gibi ilahlk iddiasnda bulunarak büyüklenen ve zorba-

laan bütün insanlar, unu örenmitir: ‘Bütün bu büyüklükler, âlemin

görünen tarafndadr. 5 Büyüklük niteliinin kendisinde ortaya çkt bu

kii, Allah’n kalbine mühür vurduu kimsedir. Bu mühür, Allah’a kar

büyüklüün o kalbe girmesini engeller. Bütün insanlar, muhtaç olduk-

larn, yoksulluklarn ve üzüntü, açlk, arzu, susuzluk, hastalk gibi hay-

van bedenin dünya hayatnda yoksun kalamayaca aclarn kendilerin-

de bulunduunu tecrübî olarak bilir. Ayn zamanda her insan, baz ga-

yelerin muradma ulamasnn imkânszln da bilir ve insan bundan
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dolay ac çeker. Bu nitelikte bir varln Rabb’ine kar kibirlenmesi

imkânszdr. te Allah’n her kibirlinin kalbine vurduu mühür budur.

Bu mühür, sizin iddianzdan ortaya çkar. O, el-Cebbar’dr. Yani sizi di-

ledii ekilde zorlar. Bir ksmnz itaatkâr iken bir ksmnz -itaatsizlii

nedeniyle yok olsa bile- muhaliftir. Bu nedenle, belli bir süre sonra bile

olsa- herkesin sonuçta mutlulua ulamas umulur. Çünkü gerçekte

kalplere Allah’a kar büyüklük duygusu giremez. Bunun yerine insanla-

rn birbirlerine kar büyüklenmesi kalplere girebilir. Allah öyle der:

‘‘Göklerin ve yerin yaratl insanlarn yaratlndan daha büyüktür.™7

Gök kendi yaratlnn insanlarn yaratlndan daha büyük (bir i) ol-

duunu örenince, insanlara kar büyüklenmtar. Fakat bu büyüklen-

me ona bir zarar vermez. te ilahi gayretin anlam budur. Binaenaleyh

Allah’n koyduu engeli (O’na kar büyüklenmenin imkânszl) kald-

racak kimse yoktur. Bu nedenle Allah’n yaratklarndan hiç kimse, Al-

lah ile arasndaki ilikide Allah’a kar büyüklenemez. Böyle bir ey

mümkün deildir. Zahirî ifade balcmndan engellenme ne ölçüde ger-

çeklemise, kendisine düüldüünde knanmaya yol açar. nsan böyle

bir büyüklüü kendine izafe ettiinde ve bu konuda Allah’a kar yalan

söylediinde knanr.

‘Allah için’, ‘Allah’tan’, ve ‘Allah ile’ gayrete gelirsek, burada gayret,

insann Hakkn yaratklarn amamas için belirledii smr görmemesi

demektir. Böylelikle -kendisi için deü- Alal için, kendinden dolay

deil- Allah’tan dolay gayrete kaplr. Bilir ki, yaratklar Allah’n kulla-

rdr. Kul ise, efendisinin belirledii smr amayan kimsedir. nsann

Alah’a ‘kar’ gayretine gelirsek, gayret (kskançlk) bir örtüdür. Bu ör-

tü, sadece kendisinde bulunsun diye kskanlan ve gayret duyulan eyi

(bakalarndan) perdeler. Alah’n yolu, bütün yaratklar Allah’a çar-

mak, O’na döndürmek, O’nu yaratklarna sevdirmek, O’nu ve üstünlü-

ünü kendilerine bildirmek esasna dayanr. Bize böyle yapmamz em-

redilmitir. Beerilikten kaynaklanan gayret ise bütün bunlara kar di-

renir. Çünkü o, ‘kendisine kar’ gayretin (ya da kendisini örtmenin)

gerekmedii birisi hakknda gayret gösterdiini bilemez. Bu davran,

kendisini Allah’a veren ve iyi niyetli olduu halde -fakat bunun yorda-

mn bilmeyen- Alah’a yaraan eylerin cahili olan birinde ortaya çk-

masayd, Allah’a kar gayreti dile getiren bu adamn bilgisizliini belir-

tirdik. Fakat burada bu davrann doru olmadna dikkat çekmekle
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yetiniyoruz. Böyle insanlar, ‘Allah için gayret
5

ile ‘Allah’a kar gayreti’

kartrm, bunlarn arasndaki fark anlamamlardr.

Kueyri, Risalesinin gayret bölümünde aktarr: ‘Bir sûfye ‘ne za-

man rahata ereceksin?’ denildiinde, ‘O'nu zikreden kimse görmedi-

imde’ demi.’ Bu, gayret deildir. Kueyri bu hikâyeyi o bölüme al-

makla hata etmitir. Kueyri, ibli’nin bo yeminlerde veya yalan ye-

minlerle veya sokaklarda maiet kazanmak amacyla Allah’ saygszca

zikredenleri görünce, Allah’n bu nitelikle zikredilmesi karsnda gayre-

te geldiini zannetmiti. Böyle bir durumda zikirde zikredilene gerekli

sayg yerine getirilmemitir. ibli’nin bu ifadeyi (tasavvuf yoluna katl-

d) iin banda ve Rabb’ini bilmekten perdeliyken böyle bir amaçla

söylemi olmas uzak bir ihtimal deildir. Marifet sahibi olduktan sonra

ise, ‘O'nu zikreden görmediimde rahata ererim’ sözünün anlam bu

olamaz. Bizce böyle bir söz, âriflcrin büyüklerinde u demektir: Zikir,

müahedeyle birlikte olamaz. Dolaysyla zikredilenin perdeli olmas ge-

rekir. Gerçi ‘Allah zikredenle beraberdir.’ Fakat bu beraberlik, zikir

perdesinin ardndan gerçekleir. Arad kimseden perdeli olan herkes,

rahattan uzaktr. Perde kalknca, müahede gerçekleir ve zikredilenin

tecellisiyle zikir de kalkar. Bu nedenle ibli ‘O'nu zikreden görmedi-

imde rahata ererim’ demi, müahedesinin onu zikredenleri görmek-

ten engellemesini talep etmiti. Baka bir yorumla ise ibli, zikredenle-

rin kendilerini zikirden alkoyacak müahede makamnda olmalarn

temenni etmiti. Çünkü mümin, kendisi için islediini kardei için de

isrer. Öyleyse bu adamn sözü -âriflerden ise- böyle yorumlanabilir.

Baka bir zevke göre ise öyle de yorumlanabilir: Kii, zikredenin âlem

deil, Allah olduunu -çünkü Allah onun dili olmutur- görmeden ra-

hata kavuamaz. Nitekim Hak kulunun duymas, görmesi ve eli olur.

Bu nedenle insan rahatlar. Çünkii bu durumda Allah’ O’nu nasl zikre-

deceini bilen biri zikretmitir. Baka bir ifadeyle burada zikreden ku-

lunun diliyle bizzat Allah’tr. Bu esnada kul rahata ermi ‘kendisinden

baka zikredeni görmemitir.’

Peygamber ve velîlerin büyüklerinin gayreti ise, daha önce de söy-

lediimiz gibi, ‘Allah içindir.’ Bu gayret, bir sayg gayretidir. Gayret,

gizlenmesi gerekli eyi gizlemektir. Gizlemenin amac, deerini bilme-

yen nezdinde ortaya çktnda sayg göremeyecek olmasdr. Nitekim

Allah
‘

Allah’ hakkyla takdir edemediler'™ buyurur. Öyleyse böyle eyleri
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gizlemek, gayretin bir tezahürüdür. Hakk’n gayretinin bir yönü de,

kendi seçkin kullarn ‘saknma’ perdesi altnda gizlemesidir. Bu neden-

le, onlar tannmaz. Bu gizleme, gerçekte, yaratklara dönük bir merha-

mettir. Allah onlarn mertebelerini açarak kendisine eziyet edeceini

bildii kimselere Hakk’a yakn kulun üstün mertebesini gösterse ve

sonra da o kiiler bu kula eziyet etseydi, bu durum, ilahi mertebeye kar-

bir saygszlk olurdu. Böyle bir eziyeti yapan insan, Allah’n yüceltti-

ini yüceltmemi saylr. Bu nedenle Allah, böyle kullarm gizlemitir.

Kendilerim bilmedikleri için insanlar onlara hürmet etmez ve eziyet

ederler. Bu ise Allah’n takdir ettii bir tr. Hakk’a yakn peygamber

ve sddîk gibi böyle bir kula eziyet eden birine sorsan ve herhangi birini

belirlemeden ‘Allah'n velîleri hakknda ne düünüyorsun?’ desen,

(velîlere eziyet eden) o kiide onlara kar sayg bulursun. Söz konusu

kii Allah’n velîlerinin zikrinden bereket bekler ve kendilerini bulsayd

ayaklarna kapanacan söylerdi. ‘Eziyet ettiin bu adam da onlardan-

dr1

desen -ki fiilen öyledir-, bunu onaylamazd. Bir keramet göstersen

ya da bin türlü kant getirsen, keramet olduuna inanmaz ve bu kandar

ona bir bilgi dc vermezdi. Dolaysyla böyle bir insan, bildiine deil,

tanmadna eziyet etmitir.

Burada belirttiimiz hususu destekleyen bir kant udur: nsan bir

ahs hakknda hüsnü zanda bulunup onun Allah’n velîlerinden oldu-

unu düünse -gerçekte böyle olmasa bile-, ona sayg gösterir ve hür-

met eder. Bütün insanlarn yaratlnda bu duygu vardr. O halde hiç

kimse velîleri hakknda Allah’n yasan ihlale kalkmaz. Bu da

Hakk’n gayretinin bir yansmasdr.

öyle sorabilirsin: nsanlar ‘Allah’ olduunu bilmekle birlikte O’na

da eziyet etmilerdir.
5 Cevaben öyle deriz: nsanlar yaptklarnn eziyet

olduunu bilmiyorlard ki! Onlar, yaptklarn -düüncelerindeki ku-

kunun etkisiyle- te’vil etmi, gerçekte ise yanlmlardr. Baka bir ifa-

deyle onlar, kukunun kant olduunu zannetmilerdir, halbuki o bir

kant deildi. Bütün bunlar, Hak’tan kullarnda gerçeklemesi takdir

edilmi bir takm durumlardr. Öyleyse Hakk’rn gayretinin bir yönü,

kendisini ve kullarndan seçkinleri perdelemesidir. Allah’n mertebesi ve

Allah ehli, somut olarak saptanmad veya yaplan davran te’vil edil-

medii sürece, kaytsz anlamda sayg görür. Bunu bilmelisin!
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YÜZ ELLBRNC BÖLÜM
Gayretin Terki Makam ve Srlarnn Bilinmesi

‘Nefsinin taknlndan korunan’ kimse

Her ite nuruna uyulan kiidir

Kulun gayreti -incelersen ayet-

Sebeplerden kaynaklanan doal bir arzudur

Hakk’n gayreti ise -onu örenirsen-

Bakay görmekten kaynaklanr

Görünen 'baka' da yoktur

Artk gayretten dem vurma, çünkü o

‘Baka’ kelimesinden türemitir

At bir kenara onu

Gayretin kendisi nerede ? Yokluktur o

Hidayet yollarna kendini ver

Bari Teala’ya söylediini nispet et

Ve eriatn getirdiini

Akl tek bana kalsayd, inanarak oyargy veremezdi

Bir istekten sonra olsayd söylerdi ama

Bu bir ilaçtr ve kanttr, gerçek eriatn onayladdr

(Akla göre) imkânsz gösterse bile böyledir

Buna gerçekte inanan mümindir

Te’vil eden ise haddi at

Çünkü te’vil bir zandr, zannn çou

Taknla yönelten bir günahtr

Arif kulun bak, Hakk’n mümkünlerin (ilahi ilimde) sabit haki-

katlerinde zuhurunu düünür. Ona göre, sabit hakikatler, Allah’tan var-
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lk kazanmamtr. Sabit hakikatler, Hak kendilerinde zuhur ederken,

gerçekte bulunduklar durumu O’ndan kazanmlardr. Dolaysyla sabit

hakikatler, kendisiyle nitelendii ve hakikat yoluyla insana ya da âleme

-hangisini istersen onu söyle- izafe ettiimiz bütün nitelik ve özellikleri

Hakk’a vermilerdir. Hakk’n kendisiyle nitelendii (ve sabit hakikatle-

rin O’na verdii) niteliklerden birisi de gayrettir. Hak bir sabit hakikat-

te zuhur ederken baka bir hakikatten kaynaklanan zuhurunun hükmü

nedeniyle bu gayret özelliiyle nitelenir. Binaenaleyh hakikat tek ise,

gayret olmaz, çünkü baka yoktur.

Ârifn gözü, bu baktan, ‘Her canlnn perçeminden tutandr
’399 ve

‘Sizi ve amellerinizi yaratan Allah’tr
’600

ayetine inebilir. Bu durumda gay-

retin varl geçerli olamaz. Çünkü gayret, nispetler, baka bir ifadeyle

amellerle ilgilidir. Ameller ve nispetler Allah’a ait ise, kime kar gayret
A

olacak? Nispet ve ameller Allah’a ait ise, baka kim vardr ki? Alemde

ortaya çkan malum gayret, doal arzudur (uh). Yüce mertebede ve

yüce ruhlarda ise böyle bir arzu yoktur. Bu, sadece hayvanlarda bulu-

nabilir. Kayna ise, mülkün darl ve amacn yitirilmesidir. O halde

mutlak cömertlik karsnda gayret olamaz!

\

YÜZ ELL KNC BÖLÜM
Velilik Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Onu bilen ariflerde velilik

Ortak niteliktir, fakat onda ortaklar vardr

Velilik dalan arifler için dikilmitir

Akllarn av ve eriatn klc keskindir

Kulun veliliin hükmüyle bir iIgisiyok

Ortaklk bulunan bir eyde nasl hüküm verir?
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Allah’ayardm ederseniz, 0 da size yardm eder buyruldu

Onu tam anlamak mümkün deil

Allah bizimyardmmza muhtaç m?

Resuller ve melekler onu size getirdi

Sen de onu geldii kimseye havale ederek de ki:

‘draki idrakten acizlik, bir idraktir’

Velilik ilahi bir nitelik olduu gibi kul adna -ahlâklanma tarznda

deil- ahlâk olarak vardr. lgisi ise, her iki uçtan da genel olarak ortaya

çkar. Fakat ilahi kattan genel olan ilgisinin farkna varlamaz. nsanlar-

dan (kevn) ortaya çkan genel ilgisi ise, insanlarn çounca bilinir. Çün-

kü velilik, velîye yardm demektir. Baka bir ifadeyle, yardmcya yar-

dm demektir. Allah için velilik gerçeklemi, koruma ve asabiyet de

gerçeklemitir. Bu nedenle, onun ilgisi geneldir. Bu nitelik Allah’a ait

olduunda,' ilgisi geneldir. Bütün ilahi niteliklerin ilgi bakmndan genel

olmas zorunludur (herkese yönelik olmaldr). Böyle olmayan bir ey,

ilahi nitelik deildir. Fakat velilik nitelii gibi baz nitelikleri Allah özel

bir ilgiyle kendisiyle ilikilendirir. Bu ise, özel anlamda, müminlere ve

salih kullara dönüktür. Allah yardm edilen herkeste genel anlamda yar-

dm edendir.

Velilik divc ifade edilen bu vardm, Hakk’a ait bir niteliktir ve Al-

lah kendisini onunla simlendirmitir. Buradaki isim, el-Velî ismidir. Bu

isim, genellikle snrl olarak gelir. Örnek olarak ‘Allah iman edenlerin

velîsidir
'601

ayetini verebiliriz. Bu nedenle, ilah olmad halde kendisine

ilahlk nispet edilen her eye yaylr. Mürikin gönlünde tapt ta ya da

güne, yldz ya da herhangi bir yaratlmn ilah olduu düüncesi yer-

leince -ki o özü gerei sayg gösterilen eyin makamdr-, ilahln ili-

kilendirildii o nesneye sayg göstermek zorunda kalr. Çünkü mürik,
/

tapt ey hakkndaki bu nispetin doru olduuna inanr ve onun bir

yorumu vardr. Allah mürikin bir yaratlma onun ilah olduunu zan-

nederek sayg gösterdiini bildii için, ona bakmtr, çünkü onun (ger-

çekte) arad Hak’tr.

Mürik Hakk’a ait bu niteliin gerektirdii saygy yerine getirir ve

birleyenden daha çok ona sayg gösterebilir. Böyle iki topluluk kar ka-



Yüz Dördüncü Ksm 401

ya geldiinde, galip gelen mürikler olur. Çünkü ilahi yardm, onunla

birliktedir. Bunun nedeni, nitelii ilikilendirmede yanlm olsa bile,

Allah’a göstermenin zorunlu olduu saygy yerine getirmi olmasdr.

Birleyen ise, gaflete dümü ve ihmal etmi, bu nedenle yenilmi, yar-

dm (velilik) görmemitir. Çünkü o, imann müahede ermemi, sade-

ce savam olmak için savamtr. Böyle bir insan Allah için savam
olamaz. Halbuki Allah ‘Müminlere yardm üzerimize bir görevdir**

1 diye

buyurur.

O halde ilahl yanl bir varla balasa bile, ilahla gösterdii

saygda dürüst davranan ve bunu zihninde canl tutan kim ise, ilah

yardm onunladr. Bunun nedeni, ilahlk makam halikndaki ilahi gay-

rettir. Çünkü Allah ‘yenilmeyen azizdir’. Allah, birleyene deil, ilahla

gereken saygya göre iman edene ve onu yerine getirene yardm etmeyi

taahhüt etmitir. Bu ise, her bilenin farkna varamad veliliin srla-

rndan biridir. Buradaki açklama ‘seçkinlerin diliyle’ yaplmtr.

Genelin diline gelirsek, ayet, müminlere yardmla ilgilidir. Birleyen

(muvahhit), imannda ihlasl davranr ve direnç gösterirse, hiç kuku-

suz, kendi gibi inançl insana kar yardm görür. Bir bozulmaya maruz

kalr ve imannda samimi olmaz, tereddüde düerse, Hak kendisini

bozguna uratr. Böyle biri, gönlünde bozguna kar dümana direne-

cei güç bulamaz ve yenilir. Düman onu yenilmi görünce, takip eder

ve mümine kar zafer elde eder. O halde, burada Allah dümana yar-

dm etmedi. Sadece gönlüne giren bu bozukluk nedeniyle mümini

malup etti. Malup olunca da yardmc bulamam, yenilmi ve zorun-

lu olarak düman kendisini takip etmitir. Burada dümana yardm

edilmemi, belirttiimiz nedenle mümin yenilmitir. Bu da konuyla il-

gili genelin dilidir;

Allah’tan velilik (yardm), kullar olmalar yönünden bütün kullara

dönüktür. Allah onlar bu velilik ile yaratmtr. Velilik müminlerle ilgi-

li olduu için, Allah onlar tank tutarak ‘Ben sizin Rabb’iniz deil mi-

yim?'
60*

diye sormutur. Onlar da ‘evet’ diye cevap vermitir. Halbuki

Allah ‘Ben bir miyim?’ diye sormad. Bunun nedeni, onlar var ettiin-

de bir ksmnn kendisine ortak koacan, bir ksmnn kendisini birle-

yeceini bilmesidir. Bununla birlikte hepsi Rablii kabulde görü birli-

ine varm, mürik ise buna irki eklemitir.
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Allah’n genel veliliinin (yardm) bir yönü, yaratklarm dta var

etme, varlklarn koruma, amaçlarn uygulama, yaamlarnn ve genel

yararlarnn bulunduu eylerle onlar rzklandrma iini üstlenmesidir.

Allah onlardan dilediklerine yasalar koyma imkân verme iini de üst-

lenmitir. Bu yasalar Allah, eriattan ibaret olan ‘indirme’ yolu olmak-

szn, onlarn zihinlerine yerletirdi. Zamann hakimleri ve görü sahibi

bilginler, âlemin yararlarna göre, o yasalar ortaya koyar. Allah ise

-nefslerine yerletirdii eyle onlardan her bir parçay dikkate alarak- in-

sanlara uygun olan eye göre yardm eder. Çünkü âlemdeki her bir par-

ça -kâfir olsun mümin olsun- Allah’ tespih eder. Kâfirin organlar da

tespih eder. Bu nedenle derisi, kula, gözü, aya, eli vs. kâfirin aleyhi-

ne tanklk edecektir. Fakat âlem, bu tespihi ve bu ibadetin varlklara

yayln anlayamaz. Bu da, Allah’n yardmnn bir tezahürüdür.

Allah, dünyevi ve uhrevi yararlar bildiren doru eriatlar indirerek

de kullarna yardm eder. Öte yandan, birbirlerine acmalarn salayan

merhamet duygusunu onlarda yaratarak da kullarna yardm eder. Anne

ve babadaki merhamet kendilerini terbiye edite çocuklara dönüktür.

Ebeveyne iyilik yaparken ve onlara itimat ederken çocuklar da anne ve

babaya kar merhamet gösterir. Kölelerine ve sahip olduklar hayvanla-

ra kar efendilerde efkat duygusunu yaratmas da bu yardmn bir yö-

nüdür. Allah evlatlarna kar onlarda yaratt anne sevgisiyle de hay-

vanlara yardm etmitir. Bu efkat, annesinin bakmna muhtaç olan her

hayvan tülündedir. Allah, güçlükler kendilerine kolay gelsin diye, amaç-

laryla onlara yardm eder. Böyle bir ey ‘teshir (amade klmak)’ diye

isimlendirilir. Böylelikle ahs, kendi zannnca, gayesine ulamak üzere

çkar. Gerçekte ise, ilahi velilik yönüyle, bakas uruna çalmak için

yola çkmtr. Kii ise, tpk tacir ve benzerleri gibi, kendi adna çalt-

n zanneder.

Allah yolculuk yapan bir tacirin gönlüne kazanç arzusunu yerleti-

rir. O da, gönül huzuru vc heyecanyla yola çkar, gidecei ehrin hal-

knn muhtaç olduu mallar satn alr. ehirleri aar, denizleri geçer,

ehir ahalisinin ihtiyac nedeniyle mekânlar geçer. Bütün bunlarn ne-

deni, Allah’n kalbine yerletirdii yardm duygusudur (velayet). Gide-

cei ehre ulatnda ise, kazanarak ya da zarar ederek maln satar.

Böylece ehir halk amaçlarna ular, ihtiyaçlarn elde eder. Bu ite

amade klman tacir ise, içinden amade klmmadn zanneder. O, sade-
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ce kazanmak amacyla yolculuk yapmtr. Halbuki tacir, hizmet etmek

niyetiyle yola çksayd ve kazanc ikincil sebep yapsayd -ister kazansn

ister kazanmasn- içi rahat olurdu.

Bu nedenle öyle dedik: Allah’n yardm, herhangi bir eyle snr-

lanmakszm geneldir. Bu nedenle Allah bütün varl ‘tespihini söyleyen

ve namazm bilen’ olarak yaratt. Allah müminleri dost edinir ve mü-

minden bakas da yoktur. Kâfirlik, indirilmi eriatlarn geliiyle insana

ilien bir arazdr. eriatlar olmasayd, bedbahtl veren Allah’ inkâr

söz konusu olmazd. Bu nedenle Allah ‘Biz resul gönderene kadar azap

etmeyiz
5604 buyurdu. eriatlar ahiret hayatinin durumunu bildirmek üze-

re geldi. nsan hayat dünya maslahatyla snrl olsayd, meru-aklî ya-

salarla yetindirdi. Allah onlar maslahat gözetmek üzere diledii kulla-

rnn (kalplerine) ilham etmitir. te Hakk’n yardm ve bu yardmn

srr budur. Bu, genel yardm demektir. nsanlara ve meleklere ait

velilik de bunun bir parçasdr. Bu kadar açklama yeterlidir.

Allah onlar birbirleri için dost yaptnda, müminler hakknda

öyle buyurdu: ‘Onlarn bir ksm bir ksmnn dostudur .’6US Kastedilen,

kadn müminlerdir. Kâfirler hakknda da öyle der:
‘
Kâfir olanlar birbir-

lerinin dostudur.’™' Böylelikle yardm ve velilii, onlarn arasnda dönen

bir ey yapt. Kendisinden söz ederken de ‘Allah takva sahiplerinin

velîsidir
HW7 buyurdu. Çünkü Allah öyle der: ‘Kâfirler cautun dostlar-

dr .

,m Taut, kelimesi (tamak anlamndaki) taa’dan türetilmitir.

Kendisinden söz ederken ‘Dereceleri yükseltendir
’609 buyurur. Onlar, da-

ha önce zikrettiimiz gibi, taudarda ilahlk bulunduuna inanr ve bu

nedenle onlar yükseltirler. Öyleyse sadece ‘dereceleri yükseltene’ ibadet

edilir. Allah hakim ve alimdir.

O halde iyice düün ve iin ban sonuna bala ki,
‘

Rabb’in O’ndan

bakasna taplmamasna hükmetti*™ ayetinin srrn örenesin!

Yüz dördüncü ksm sona erdi, onu ‘Beerî Velilik’ hakkndaki yüz

elli üçüncü bölüm ile yüz beinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZBENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ELL ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beerî Velîlik Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Hakh'm yardmna O'nun suretinden erdik

Artk harpte atlganz biz

Dünyada gerçek hilafet bizim

Ebedilik cennetlerinde onun hükümleri yok

Biz cennetlerde daima yarn üzereyiz

Kesib’e ayamz basmayacak

O kemaldir, bizi toplayan zâtn kemali

Sevincimiz orada, üzüntü yok onda

Senin dünya hayatn hastalk ve afiyettir

Emirlere isyan edilir orada! O, en iyi bilendir
f

Yap der, sözü dinlenmez

Sözü tutulmad diye ceza verdii görülmez

Bu nedenle biz dedik, sözümüz dinlenmedi

Onda Allah için kesinletirme ve yapma vardr
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Birisi yaratcsnn niteliiyle ‘ol’ deseydi

Gözüne ruhlar ve cisimler görünürdü

Bu nedenle lafzlardan ‘ol’ sözü tahsis edildi

Varlk ona aittir, oluta yok etmek bulunmaz

Beeri velilik ‘Allah'a yardm ederseniz
5611 ayetinde ve emrederek ‘

Al-

lah’n yardmcs olun
’613 ayetinde iaret edilen husustur. Bu emirden u-

nu örendik: Hakk’n varlna ve varlnn zorunluluuna kar koyan

biri vardr. Bu kar koyan, kendi otoritesi altna girelim ve mülkü ola

hm diye, Hakk’n varlna kar bizden yardm istemektedir. Böyle ol-

masayd, Allah bize öyle demezdi: Bu kar koyan ve direnene kar
‘Allah’a yardmc olunuz .’

MÎ Bu kar koyma, akledilir kartlkla bilinir.

Hak Teala, varlk niteliinin ve kendisine ait varlk zorunluluunun sa-

hibidir. Ona kar koyan ise mutlak yokluktur. Ona ait nitelik, imkânsz

denilen eydir. Varlk hiçbir zaman bu nitelii kabul etmez. Öyleyse

onun varlkta bir pay olmad gibi kendine ait varlk zorunluluunun

da yoklukta bir pay yoktur. Hal böyleyse, biz orta mertebede bulun-

duk: Özümüz gerei varl kabul ederken özümüz gerei yokluu ka-

bul ederiz. Hangisini kabul edersek, onun gereine göre, (varlk veya

yokluk) bizde hüküm sahibi olur ve onun mülkü haline geliriz, onun

otoritesi bizde ortaya çkar.

mkânsz yolduk, mülkü olalm diye bizi talep ederken özü gerei

varl zorunlu olan Hak da -O’nun mülkü olalm diye- bizi talep eder,

bizde otoritesinin ortaya çkmasn ister. Biz ise, her iki nitelii de kabul

eden bir durumdayz. Bu yönüyle biz, varlktan ziyade yoklua yaknz.

Çünkü biz madumuz (yok), fakat imkânsz özelliiyle nitelenmeyen

madum! Bu esnada niteliimiz, imkândr (olmas vc olmamas eit olan

ey). Bu ise, varlk veya yokluu kendimizden uzaklatrmamamz de-

mektir. Fakat bizim birbirinden ayrm sabit hakikaderimiz vardr.

Her iki yönden hitap, onlara dönüktür. Yokluk bize ‘Bulunduunuz

yokluk halinde kaln’ der. Çünkü der, ‘Benim mertebemde olmanz

mümkün deil.’ Hak ise mümkünlerin hakikatlerinden her birine ‘ol’

diyerek var olmay emreder. Mümkün ise öyle der: ‘Biz yokluktayz.

Onu bildik vc tattk. Bu arada özü gerei varl zorunlu olann ‘var

olma’ emri geldi bize. Var olmay bilmiyoruz ve bu konuda bir tecrü-
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bemiz yoktur. Geliniz! Bu imkânsz yoklua kar varla yardm ede-

lim ki, onu zevk yoluyla örenelim.’ Bunun üzerine ‘kün (ol)’ sözü

nezdinde bulunurlar. Onun otoritesi altna girdiklerinde ise, bir daha

yoklua dönmezler. Bunun nedeni, varlk hazzn tatm olmalardr.

Onlar görülerini över, mutlak yoklua kar Allah’a yardm etmelerinin

bereketini görürler.

Öyleyse, cevheri yönünden âlem Allah’n yardmcsdr. Binaena-

leyh âlem, her zaman yardm görür. Arazlar gelmi, varl kabul etmi-

lerdir. Onu zevk yoluyla tanyp örendiklerinde, yokluk onlar kendine

çararak öyle der: ‘Bana dönün, çünkü siz arazsnz. Varlkta sürekli-

liiniz yoktur. Çünkü araz demek, baki olmayan ey demektir. Benim

emrimle bana dönün!’ Bu nedenle akl, arazn özü gerei yok olacan

söyler. Çünkü fail, yokluu yapmaz. Yokluk, bir hükümdür, mevcut bir

ey deildir. Arazlar bu nedenle var olduktan sonraki ikinci anda yok

olur ve imkânsz yokluun otoritesine girerler. Artk bir daha varla

dönmezler. Bunun yerine Allah, onlarn benzerlerini var eder. Bu ben-

zerler ise, hem tanmda hem de hakikatte onlara benzer. Yoksa onlar,

var olup yok olmu arazlarn kendileri deildir. Bunun nedeni, ilahi ge-

niliktir.

Allah’n dndaki eylerin yardm ve velilii bu demektir. Baka

bir ifadeyle Allah’n dmdaki eylerin Allah’a yardm bu anlama gelir.

Bu ise, beeri veliliin srlarndandr. Onun alglanmas güç iken kendi-

sini bilmek, bilinenlerin mertebelerini bilmeye baldr.

Bunu anlaynca bilmelisin ki: Beeri velilik iki ksma ayrlr; özel ve

genel. Özel velilikte insanlar birbirlerine yardm eder. Bunun nedeni,

âlemde bilinen yararlar salama gücü tamalardr. Dolaysyla insan-

lar, birbirlerine hizmet eder. Üstte olan aadakine, aadaki üsttekine

amadedir. Bunu, hiçbir akll inkâr edemez ve gerçekleen bir eydir bu.

Mertebelerin en üstünü, hükümdarn mertebesidir. Hükümdar ise rea-

ya ve halknn yararlar için çalr ve onlara hizmet ederken reaya ve

halk da hükümdara hizmet eder. Hükümdarn halka hizmet etmesi, on-

larn emrinden kaynaklanmazken bunu ‘yönetici olmann’ gerektirdii

maslahat ve yarar, icbar eder. Baka bir ifadeyle hükümdar, dolayl ola-

rak halka yarar salar ve halk bu hizmetin birincil hedefi deildir. Rea-

yann hükümdara hizmeti ise iki ekildedir: Birincisinde hükümdara or-
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taktrlar. Bu ortakln nedeni, onlar hizmete yönelten eyin kendileri-

ne dönecek yarar talep etmektir. Nitekim hükümdarn yapt da böy-

leydi. kinci hizmet ise, onlarn güçlükte, kolaylkta ve sevdikleri ve

sevmedikleri ilerde hükümdarn emrini kabul ederek ona boyun eme-
leridir. Bu sayede hükümdarlarn hizmetinden ayrrlar. Dolaysyla

halk, her zaman zelildir ve balar kalkmaz. Bununla birlikte hükümdar-

lar onlara muhtaçtr. .te bu genel ksmdr.

Özel velilik -ki yardm demektir- ksm ise, dier ilahi isimlere kar

baz ilahi isimlerin hükümlerini kabulde salt davranlaryla gerçekleen

yardmdr. Meselenin ikinci yönü ise, isimlerin etkilerini kabul edici

olmalar bakmndan kendilerinde ortaya çkan eyle (ilahi isimlere)

yardmc olmalardr. Bu velilik ile de ilahi hakikatlerin konumlarna

inerler. Bu durumda onlara ait hüküm, bulunduklar istidatlara göre,

ilahi isimlere ait hüküm gibidir.

Bu velilik, hal sahiplerindeki sradan insanlarda makam sahiplerin-

de olduundan daha baskn bir ekilde ortaya çkar. Makam sahiplerin-

de ise, seçkinlerde hal sahiplerinde olduundan daha güçlü bir ekilde

ortaya çkar. Fakat bunun anlalmas zordur. Makam sahibi, daima

adet üzere hareket ederek her nefeste halden hale girer. O, her nefeste

ilahi bir e’n içindedir ve herkes onu bilemez. Bununla birlikte, farknda

olmadan, kendisiyle var olur. Dolaysyla Övülmez. Seçkin ise, övülür.

Hal sahibi âdeti aar, bu nedenle gözler ona döner, gönüller ona yöne-

lir. Hal sahibi, uzun bir süre, tek hal üzere bulunur ve bu halin onun

üzerinde bakalamas fark edilmez. Onu bu bakalamay bilmekten

perdeleyen ey, halin verdii otoritedir. Öyleyse hal sahibinin durumu,

makam sahibininkinin zdddr. Hal sahibi mertebesindeki eksikliinin

farkna varsayd, hali arzulamazd. Bu ise, onun bilgisizliine kanttr.

Bu makam sahibinin türlü halleri vardr. Bunlarn arasnda emanet,

yaklama, yaknlk, kef, lütuf, kuvvet, hamaset, yumuaklk, honutluk,

temizlik ve edep halini zikredebiliriz. Saltanat makamnda görünse, raz

olur ve hakknda ‘sultan’ denilir. Celalde tecelli ettiinde, edepli davra-

nr ve ‘edip’ olur. Cemalde görünürse, temizdir. Azamette tecelli etti-

inde, arnm, temiz ve mukaddestir. Ho kokuda tecelli ettiinde, gü-

zel kokar ve güzel koku yayar. Heybetteki tecelli onu efendi yapar. Lü-
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tufta tecelli ettiinde ise, onu eritir. Güzelde tecelli edince onu âk ya-

par ve rahatlatr.

Velîler (bir iten) ayrlma ve (dierine) yönelme özelliine sahiptir.

Örtü ve perdeler onlarndr. Hak onlar kendine yaklatrnca, onlar

gizler, örter ve böylelikle tannmazlar. Cezalandrdnda -ki nebi deil-

lerdir- harika olaylar onlarn üzerinde gösterir ve böylece tannrlar.

Tanndklarnda ise yaratklar Allah’tan perdelerler. Halbuki onlara em-

redilen ey, insanlar Hakk’a davet etmekti! Hak velîlerden makam sa-

hipleri karsnda itaatkâr vc söz dinleyendir. Bütün makam ve haller

onlarndr. Onlar, ricalin (adamlar) erkekleridir ve bir eksiklik ilimez

onlara. Bulunduklar durumda bir kuku bulunmaz onlarda. Ahiret

-Allah’a ait olduu tarzda- saf bir halde onlara ait iken dünya -efendileri

için olduu gibi- kark bir halde onlarndr. Onlar, Hakkn nitelikle-

riyle zuhur edenlerdir ve bu nedenle de tannmazlar.

YÜZ ELL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Melekî Velilik Makamnn Bilinmesi

Velilik habere dayanr

Güçlü meleklerde ve insanlarda

Hizmet meleklerinde onu izhar eder

Zarar ve yarar nedeniyle, kullarn Rabb’i

Güçlü meleklere gelirsek, rivayette geldii gibi

Velilikte bir nasipleri yoktur

Sevgisinden kendilerinden geçmi ve sarhotur

Onlar ne bir varlk ne eser bilirler

Allah onlara kerem gösterdi, onlaryaklatrd

Allah onlara yüce bir müahede tahsis etti
.
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Ben her olaydan onlar feda ettim

Onu duymak ve görmekle bilmezler

Bilmelisin ki, melekler üç snftr: Birincisi, müheyyem (kendile-

rinden geçmi) meleklerdir. Allah, kendilerini yarattnda onlara cl-

Cemil ismiyle tecelli etmi, onlar kendilerinden geçirmi ve fâni klm-
tr. Dolaysyla onlar, kendilerini ya da sayesinde kendilerinden geçtik-

leri kimseyi veya neyin onlar kendilerinden geçirdiini bilemezler. On-

lar, hayret içinde sarhotur. Bunlar, Allah’n üzerinde ve altnda hava

bulunmayan Amâ mekânnda var ettii kimselerdir. Onlar ve bütün

melekler, Allah’n tpk dier melekler gibi, nur heykellerinde yaratt

ruhlardr. Bu meleklerin velilikten pay, mümkünlerin velilii gibidir.

Onu ‘Allah’a yardm ederseniz
*u

ayetini açklarken izah etmitik.

kinci snf, amade klnm meleklerdir. Bakanlar Yüce Kalcm’dir

ki lk Akl demektir. O, tedvin ve yaz âleminin sultandr. Bu ksmdaki

melekler de kendilerinden geçmi birinci ksmla birlikte var olmutur.

Fakat Allah, onlar ehlini kendisinden geçirten bu tecelliden perdeledi.

Bunun nedeni, bu amade klnm snfa ihsan etmek istedii ‘âlemde

önderlik’ görevidir. Bu snfn da kendine ve teshir (amade klnm)
meleklerine özgü bir velilii vardr.

Üçüncü snf, yönetici meleklerdir. Onlar, bütün cisimleri yöneten

ruhlardr. Bunlar nurani, doal, hebaî, felekî, unsun ve bütün âlemin

cisimleridir. Bu ksmn da kendine özgü bir velilii vardr.

Teshir (amade klnm) meleklerine gelirsek, onlarn velilikleri

-yani yardmlar- müminlere dönüktür. Müminler günah ilediklerinde

cezalandrma isimleri kendilerine yönelir. Bunlarn karlnda ise, af,

ba ve günahlarn silinmesiyle ilgili ilahi isimler de onlara yönelir.

Melekler bu durumda Allah’n kendilerinden bildirdii u sözü söyler-

ler:
‘
Onlar iman edenler için balanma dilerler.’615 Meleklerin balanma

sözleri
‘
Rabbimiz! Sen her eyi rahmetin ve bilginle kuattnm6 ayetinde dile

getirilir. Tövbekarda durum farkl olmakla birlikte, günahkâr mümin

hakknda bu ifadeye baka bir ey eklemezler. Bunun nedeni, bu sözde-

ki maksadar hakknda Allah’n bilgisine güvenmeleri ve Allah karsn-

daki sayglardr. Çünkü Allah’n mertebesi, kendisinden dolay gayret

göstermesini Allah ehlinden bekler. Bunun yan sra, Allah’a kar gelip

emrini ve -anna yaraan eyleri yerine getirmeyenlere kar bedduay
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gerektirir. Melekler Allah karsnda edep sahibi varlklardr. Bu nedenle

‘Rabb’imiz! Her eyi rahmet bakmndan kuattn’ derler. Çünkü Allah

‘Rahmetim her eyi kuattw buyurdu. Günahkârlar da ‘her ey’ ve ‘bilgi

bakmndan’ sözünün kapsamna girer. Ayette ‘Her eyi bilgi bakmndan

ihata etti’
61" buyrulur. Bu ifade Allah’n bize ‘Onlara azap edersen, onlar

senin kullarndr, balarsan sen aziz ve hakimsin
’619 ifadesinde bildirdii

salih kulun sözüne benzer. Hz. sa, kavmi Allah’a asi olup tövbe etme-

diklerinde söyledii bu sözünde Allah karsnda saygl davranmt.

Allah, Hz. sa’nn O’nun karsnda saygl olduunu ve ‘rahmeti gaza-

bn geçtii’ için (kavmi adma) balanma ricasnda bulunduunu bilir.

Meleklerin nefesi, saygda daha güçlüdür. Çünkü onlar, Allah’ bu kul-

dan daha iyi bildikleri gibi Allah’n anna yaraan eyi de daha iyi bilir-

ler. Bu nedenle melekler
‘
onlar balarsan’620 dememi, ‘Sen her eyi

rahmet ve bilgi bakmndan kuattn’621 demitir. Bu ise, Hakk’n (kullar

karsmda) bu konumda olduu hakknda bir dikkat çekme diye isim-

lendirilir. Nitekim Allah kendinden böyle bildirmitir. Melekler ‘rah-

met’ diyerek rahmeti öncelemilerdir. Çünkü Allah da, kulu Hzr’ zik-

rederken rahmeti öncelemi ve
‘
ona nezdimizden rahmet verdik

’622 demi-

tir. Bu ise, kendisine verdii eyi zikretmezden öncedir. Bundan sonra

ise, rahmetiyle ona verdii eyi zikrederek,
‘katmzdan ona bilgi öret-

tik
*23 buyurdu. Bu nedenle melekler, önce rahmeti zikrederek, duala-

rnda günahkârlar zikretmekten sarf- nazar etmitir. Öyleyse, düünen

ve basiretle meseleye bakan kimse için, Hz. sa’nm kavmi hakkmdaki

sözüyle meleklerin günahkâr kullar hakkndaki sözleri arasmda büyük

bir sayg fark vardr.

Hz. Peygamber ‘

Onlara azap edersen, onlar senin kullarndr*24
aye-

tiyle tam bir gece süren namaz kld ve güne doana kadar ayeti tekrar-

lad. Çünkü bu, bir gayret ifadesiydi. Böylelikle bir anlatm olarak onu

tekrarlam, bu konudaki maksadysa malumdu. Nitekim bir deyimde

öyle denilir:

‘Kzm sana söylüyorum, gelinim sen iit.’

Hz. Peygamber, meleklerin sözünün geçtii ayeti okuyarak bir ge-

ceyi namazla geçirmedi. Çiinkii onun Hz. sa ile ilikisi daha yakn ili-

kiydi. Hz. sa’nn ise, meleklerle ilikisi daha yaknd. Çünkü Cebrail

onu annesi Meryem’e ‘yakkl bir erkek olarak meydana getirmek üze-
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rc’ yönelmiti. Hz. Muhammed ise, kavmi için balanma dilerken, bu

ikisinin arasnda bir yol izlemiti.

Meleklerin günahkâr müminler hakknda Allah’a yardm etmeleri

bu demektir. Tövbekar müminlere dua ederek yardm etmeleri ise,

‘

Rabb’iniz! Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanlar bala, onlar ac azap-

tan koru 5623
ayetinde dile getirildi. Böylelikle onlar açkça zikretmiler-

dir. Bunun nedeni, söz konusu insanlarn tövbe ederek ilahi yaknlk

makamnda bulunmalardr. Onlar, Allah’a dönerken ilahi mertebenin

kapsn çalmlardr. Melekler ise, Hakk’n perdedarlardr. Bu nedenle

tövbe etmi bu insanlarn balanmalarn dilemilerdir ki, bu da say-

gnn gereidir. Öte yandan, melekler cennet ve cehennem arasnda or-

ta bir yer olduunu bilir. Buras Araftr ve orada olan, ne atqtc ne de

cennettedir. Allah’n kullarna liitfu gerei, dua edenin duasna karlk
verdiini de bilirler. Bu nedenle melekler ardndan ‘Onlar ac azaptan

koru
3626

demilerdir.
‘

Rabb’imiz! Onlar vaad ettiin Adn cennetlerine yer-

letir*27 Onlar Arafa sokma, cennete yerletir. ‘Kim iyi clursa..
,t,2H

Bura-

da balaç beraberlik anlam tar. Yani, salih olanlar da (onlara kat).

‘Babalarndan, elerinden ve zürriyetlerinden... Sen, azz ve hakimsin.*’
29

Nitekim salih kul (Hz. sa) da, ‘Onlar balarsan, sen Aziz ve Hakim-

sin
*Mn demi, Gafur ve Rahim’sin dememiti. B durum, her ikisinin de

ilahi mertebe karsndaki saygsndan kaynaklanr. Böylelilde onlar, Al-

lah karsndaki sayg mertebesinde bu iki ismi zikretmede birlemiler-

dir.

A

Melekler, Ademoullarnn kalpleriyle -ilham sahipleri- görevli me-

leklere yardm ederken (bu sözlerine) ilavede bulunmuun. Onlara

dümanlar olan eytanlara beddua ederek yardm ederler. eytanlar

kullarn kalplerine musallat olarak meleklerin Ademoullarnn kalple-

rine verdii ilhamlara kar ilham veren eytanlardr. öyle derler: ‘On-

lar günahlardan koru.*
2 ' Bu ifade eytanlara kar meleklere bir yardm-

dr. Ardndan isteklerinde lütuf göstererek ‘Kim günahtan korunursa, sen

ona merhamet etmisindir

*

22 demilerdir.

Meleklerin mümin olup olmamay gözetmeden yervüzündeki her-

kese yardmlar u ayette dile getirildi: ‘Melekler Rabblerinin övgüsünü

tespih eder ve yeryüzünde bulunanlar için balanma dilerler*22 Burada,

Allah karsndaki saygnn gerei olarak, herhangi bir tahsis olmakszn
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genel anlamda balanma kastedilmitir. Yeryüzü toplaycdr ve mü-

min olan-olmayan herkes bu balanma talebine girer. Allah
‘

Dikkat

ediniz! Allah, merhamet eden ve balayandr7634
ayetiyle yeryüzü ahalisini

meleklerin onlar hakkmdaki balanma talebinin kabul edildiiyle

müjdelemitir. Halbuki ‘dilediini yapandr’ dememitir. Bu nedenle

öyle deriz: Allah’n bütün kullar sonuçta rahmete ular. Atete kalsa-

lar bile, kendilerinden bakasnn bilmedii bir ralmet vardr orada.

Belki dc/bu ralmet, onlara öyle bir haz verir ki, cennet kokularn kok-

lasalard ondan zarar görürlerdi. Nitekim baz mizaçlara gül kokusu ve

güzel koku zarar verir. Bütün bunlar, meleklerin yardmlarnn tezahür-

leridir. Böylelikle -Allah’a hamdolsun!- meleklerin velilikleri ve yardm-

lar genellemitir. Onlar bizim için ne güzel kardetir!

Meleklerin savata dümanlara kar müminlere yardmlarna gelir-

sek, onlar, dualarla yardmc olarak inerler. Bedir savanda özel anlam-

da savaçlar olarak da inmilerdir. Saylar be bin idi ve bunda bir yo-

rum vardr. Çünkü c

Allah onu sizin için bir rahatlk yapmtr™' ayetinde

bu belirtilmemitir. Bu inenler, melekler olabilecei gibi özellikle Âdem

hakknda ‘

yeryüzünde bozgunculuk yapacak veya kan aktacak birini mi ya-

ratacaksn?™ diyen melekler de olabilir. Allah onlar ‘Bedir günü’ in-
A

dirmi, Adem’i ‘kan aknc’ olmakla aypladklar gibi onlar da kan

dökmü, fakat Allah’n emrinin dna çkmamlardr. ‘
Kalplerimiz

onunla tatmin olsun diye...™
7 nsan, kalabalkla dinginlik bulur. Bedir

savaçlar az, mürikler çok idi. Saylar be bin olan melekleri gördük-

lerinde ise -ki kendi saylan üç yüz, mürikler ise bin kii idi- savaan

kendileri olsa bile, saynn çokluuyla mutmain olmulard. Öyleyse on-

larn itminana kavumalarnn bir nedeni (melekleri) görmeleriydi ve

kalplerinde öyle bir güven duygusu gerçeklemiti ki ‘uyuyabilmilerdi.’

Korkan insan, uyumaz.

Kuran- Kerim, çoklukta be binden fazlasn zikretmemitir. Çün-

kü be says, kendini vc baka saylar korur. Dier saylar, bu özellie

sahip deildir. Allah dinini ve mümin kullarn da ‘meleklerden be bin

iaredi melekle’ korumutur. Yani, melek olduklarn gösteren alamet

tayan melekler ile veya hakkmzda ‘kan dökücü’ diyen melekler ile ko-

rumutur. Allah, bunu kendilerine emrettiinde, insan aypladklar

davranla dümanlara kar bize yardm etmilerdi.
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Meleklerin veliliinin (yardm) farkl yön ve balamlar vardr, fa-

kat biz, Allah’n dikkat çektii mertebeleri özerle zikrettik. Bu balam-

da melekler, Allah’n isimlerine yardm ederler -ki bu makamlarn en

üstünüdür. Bunun yan sra, ilham meleklerine, müminlere, tövbekarla-

ra ve yeryüzünde bulunanlara da yardm ederler. Bu snflardan gayri,

meleklerin yardmm isteyen baka bir ey yoktur. O halde yardm (ve

velilik) mertebeleri bu kadarla snrlanmtr.

Allah, iin banda Allah’n mertebesini yelemeleri nedeniyle, me-

lekleri ‘Rablerinin övgüsünü tespih ederler
5

diye övdü. Ardndan ise

‘balanma dilerler.
5

Allah’n mertebesini öne almak, onlara yaraan

eydir. Bu nedenle Hz. Peygamber, insanlara hutbe okumak üzere aya-

a kalknca, önce Allah’a hamd ve sena ederdi. Hz. Peygamber ‘Allah’a

hamd veya Allah’ zikirle balamayan her i noksandr’ buyurdu. Baka

bir ifadeyle Allah’tan uzaktr. Bir i Allah’tan uzak ise, Allah dilerse onu

kabul eder, dilerse kabul etmez. Bir ie Allah’ zikretmeyle balandn-

da ise, i O’na balanm ve kesilmemi, yani kopmamtr. Allah’n zik-

ri, makbul olduuna göre ona ulaan her ey de hiç kukusuz makbul-

dür. Meleklerin bilgisi bu hallerde sadece ‘Rablerinin övgüsünü’ tespih

etmi olmakla snrlyd. Rab slah eden demektir ve slah ise ancak bo-

zulmadan sonra gelir. Allah onlarn bundan baka isimlerle övdüklerini

belirtmedi. Çünkü Allah
‘Hamd Allah'a aittir. Alemlerin Rabb’ine

™ 11

de-

mi, melekler de âleme yönelen ismin Rab ismi olduunu anlamtr.

Çünkü yeryüzüne hakim hal, heva (arzu gücü) otoritesidir ve bozgun-

culuun kayna da odur. Nitekim Adem için melekler
‘
Orada bozgun-

culuk yapacak birini mi yaratacaksn?™9 demiti. Melekler (varlklarn)

hakikatlerini bildikleri için, gerçekleecek eyi de bilmi, i de söyledik-

leri gibi olmutu.

Onlarn yanlgs, Allah’n bu davranndaki hikmetinin mahiyetini

bilmeden, aceleyle bu yargy vermeleriydi. Bu acele yaratllarnda bu-

lunan ‘Allah’n mertebesi hakknda gayret’ özelliinden kaynaklanmt.

Çünkü birbirini iten ztlardan oluan bir varln ‘kavgac’ olmas kaç-

nlmazdr. Özellikle unsurlardan meydana gelen bir ey böyledir. Çün-

kü o bir ana ve bir babadan domutur. Baka bir ifadeyle felek rük-

nünden, burçtan, doadan, nefsten dodu. Esas kaynak ise, kart an-

laml ilahi isimlerdir. Bu nedenle âleme kartlk yayld. Biz derecelerin

sonuncusundayz. Dolaysyla, bütünüyle bundan yoksun kalmasalar bi-
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le, unsurlardan doan eylerin mertebesinden yüksekte olanlarda di-

dime daha azdr. Baknz! Yüce topluluk (Mele-i a’lâ) nasl da hasmla-

r. Allah bunu kendisine bildirmeseydi, Hz. Peygamber yüce melekle-

rin diditiini bilemeyecekd. Bunun nedeni, yaratllarnn ilkesinin

(ilahi isimler) bunu gerektirmesidir. Onlarn üzerinde yaratldklar bu

hakikat nedeniyle
£
Orada bozgunculuk çkaracak ve kar dökecek birini mi

yaratacaksn ?
,64° demiti. Halbuki bu ifade, gayret ve yüceltme perdesi-

nin ardndan Rablie kar gizli bir didimedir.

Didime ve birbirini itmenin esas, ilahi isimler hakknda zikretti-

imiz kartlktr. simler arasndaki bu kartla örnek olarak el-Muhyi

(hayat veren), el-Mümit (öldüren), ed-Dâr (zarar veren), en-Nâf (ya-

rar veren) vb. isimlerini verebiliriz. lah, ancak bu isimlere sahip kimse

olabilir. Bir imkânszlk bildiren ‘ise’ edatyla snrlanan meiyet ve ira-

desi ise, kendisine izafe edilir. Burada Allah’n bilgisine ulaanlarn bile-

bilecei gizli bir sr vardr. Bunu örenince, Allah nezdinde âlemin (ya-

ratlmlarn) mazeretini bulmu olursun. Bu nedenle melekler, yardm

ve duaya Rablerini överek ve böyle isimlerle O’nu yücelterek balarlar.

Bu durum, onlarn ‘

Allah’n saptrdna kimse hidayet edemez’™ anla-

mndaki ayete dair aslî bilgi üzerinde durduklarn ima eder. Baka bir

ifadeyle her ey Allah’n yeddsindedir. Böyle iken melekler, Allah nez-

dinde mazeretlerini ifade etmek üzere, yaratklar için ‘balanma diler-

ler.’ Binaenaleyh ‘Her ey O’na döner.’ Alemdeki her bilgi, Allah’n bil-

gisinden çkartlmtr. Öyleyse bu bilgi, genel bilgi olduu gibi onu

ancak bir peygamber, melek ya da insan gibi Hakk’a yakn seçkin bir

velî bilebilir. Aklî düünce ise, fileriyle ve bamsz kantlardaki aratr-

masyla bu bilgiye hiçbir zaman ulaamaz.

Böylelikle meleklere özgü yardmn baz yönlerini göstermi olduk.

Bunun üzerinde ise onlarn valiyi indirme ve âleme ait yararlarda kulla-

nlmas kalmtr. Bu yararlara örnek olarak rüzgârlarn estirilmesi, bu-

ludarn hareket ettirilmesi ve yamur yadrlmas gibi olaylar verebili-

riz. Bunlarla ilgili melekler Kuran’da ‘saf tutanlar, zorlayanlar, okuyan-

Jarm\ ‘gönderenler
,
yayanlar, ayranlar, ilhan verenler

’64S
,
‘çekip alanlar,

sevinenler, tespih edenler, öne geçenler, tedbir edenler’™ ve ‘taksim eden

-

ler
5645

gibi ifadelerle zikredilir. Bütün bunlar, amade klnm melekler-

dir. Her snfn yardm, kendisinde bulunduu mertebeye göre gerçek-

leir.
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Yönetici meleklere gelirsek -ki onlar bileik âlemin cisimlerini yö-

neten ruhlardr-, tedbir eden melekler, düünen nefslerdir (natk nefs).

Bu meleklerin yardm, yönetmekle memur olduklar bedenin ve kendi

muduluklarnm bulunduu eyi elde etmede Allah için yardm etmele-

ridir. Bu balamda bir doa gelir ve amacna ulamak ister. Akl, ilahi

.eriatn bu amaçtaki hükmünün ne olduunu inceler: Allah nezdinde

övülen bir i olduunu görürse, onu uygular; knanm olduunu gö-

rürse, nefsi uyarr ve bu kötü amac krmak için ondan yardm ister.

Nefs de iyiyi kabul ederek akla yardmc olur. Bunun amac, ‘Allah’n

meru kelimesinin’ kâfirlerde bulunan süfli kelimesine ‘kar üstün gel-

mesidir.’

Sadaka dilencinin eline düer -ki bu cl alttadr. Dilenci ‘Allah’a borç

veriniz
*6'6 ayetinde belirtilen eydir. Sadaka dilencinin eline dümezden

Rahman’n eline düer. Baka bir ifadeyle dilenci, dilenmeyi belirten

harfleri telaffuz eden kimsedir. Nafakay veren üstün el ise nafakay is-

teyen aadaki elden hayrldr. Mal ise zengin olan Allah’a aittir. Gök-

lerde ve yerdeki her ey O’na aittir. Biz ise malda O’nun halifeleriyiz.

Hatta biz, bu maln hazinedarlaryz.

Bu bölümde ima ettiim eyi iyice ören! Çünkü bu, son derece

yararldtr ve büyük bir bilgisizlii ortadan kaldrr. Bu bölümdeki bilgi,

Hak karsnda sayg kazandrr. Bu bölümde bunu örenen vc ona gö-

re davranan kimse için sonsuz mutluluk vardr.

YÜZ ELL BENC BÖLÜM
Nebilik Makam ve Srlarnn Bilinmesi

Velîlih ve nebilik arasnda bir berzah var

Nebilik orâadr, srr bilinmez

iyice incelersen, iki ksmdr o

Birinci ksm yasa koyucu nebilik, herkes bilir onu
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Baka bir ksm daha var ki

Bu ksm yasa getirmez,

lkinden daha aadr o bu dünyada

Bize göre ise dieri ortaya çkar

Varlk eriat ve hükmü silinir

Buradan arlalr ki, en üstün olan buymu

Ve o daha geneldir, çünkü asildir ve Allah'a aittir

Çünkü Allah, bizim için en yetkin velîdir

Nebilik (bildirmek, haber vermek), ilahi bir özelliktir. Onu ilahi

mertebede tutan isim es-Semi’dir (Duyan). Hükmünü sabit klan ise,

duadaki emir kipi ve kendisinden istenilen eye Hakk’n olumlu karlk

vermesidir. Çünkü (zahirde kuldan ortaya çkan) bu talep de, Allah’n

kullarna söyledii ‘yap’ ya da ‘yapma’ eklindeki bir isteidir. Biz ‘duy-

duk ve uyduk’ deriz, Allah ise ‘duydum ve karlk verdim’ der. Çünkü

Allah, ‘Bana dua ettiinde, dua edenin duasna karlk veririm
5647 buyurdu.

Kulun talepteki emir nitelii ‘bize mafiret et, bize merhamet et\ ‘bizi aj-

fet\ *bize yardm et
5618

, ‘bize hidayet et’
449

,
‘bize rzk ver*50 gibi ifadelerdir.

Yasaklama kipi ise, ‘kalplerimizi saptrma*51

,
‘bizi zalim kavmin oyunca

yapma*52

, ‘kyamet günü bizi baarsz klma*53

,
‘diriltme günü beni mahzun

etme*
53

gibi ifadelerdir.

Nebilik, zikrettiimiz bu hususa ilave bir anlam deildir. Ne var ki

Allah, kendisine bundan bir isim vermemitir. Halbuki ‘velilik’ kelime-

sinden kendisine bir isim vererek el-Velî diye isimlenmitir. ‘Bize bü-

dirdi’, ‘duamz duydu’ (gibi ifadeler geçerli olsa bile), Allah kendisini

‘nebi’ adyla isimlendirmedi. Öyleyse o, her iki yönden de bu konum-

dadr. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Resullük ve nebüik kesilmitir’ der.

Bunlar, özel bir yönden kesilmitir. Baka bir ifadeyle, nebi ve resul de-

nilenler kesilmitir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Benden sonra resul ve

nebi gelmez’ der. Ardndan, resullükten doru rüyalar gende brakt
gibi, müçtehiderin hükmünü de ‘nebilikten geri kalan ey’ diye nitele-

mitir. Baka bir ifadeyle müçtehiüerden (nebi ve resul) adn kaldrm,

hükmünü geride brakm, ilahi hüküm hakknda bilgisi olmayan kim-

seye de (Allah) ‘zikir ehline sormay’ emretmitir. Böylelikle -eriatlarn
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farkl olmas gibi- kendileri de görü ayrlna dümü olsalar bile,

müçtehiticr kendilerine fetva soran kimseye kantn götürdüü hükme

göre fetva verir. ‘Her biriniz için bir eriat ve yol belirledik™* Ayn ekil-

de, her müçtehit için de bir hüküm ve yöntem belirlemitir. Söz konusu

olan ey, bir hükmü kantlarken yararland ve yüz çevirmesinin müm-
kün olmad kantdr. lahi eriat bütün bunlar onaylamtr. Söz ge-

lii afii, (Ebu) Hanife’nin haram sayd bir hükmü helal sayarken

Almed b. Hanbel, Malik’in yasaklad bir eyi caiz görür. Birinin caiz

görmediini dieri caiz görmü, baz hususlarda görü birliine var-

mken baz hususlarda görü ayrlna dümülerdir. Hepsi, bu üm-

met için dinen geçerlidir ve Allah nezdinde bizim admza onaylanm-

tr. Bununla birlikte biliriz ki, müçtehitlerin mertebeleri, Allah nezdin-

den kendilerine vahyedilen resullerden daha düüktür.

Öyleyse resullük ve nebilik, bizatihi ve hükümleri yönünden orta-

dan kalkmamtr. Kesilen ey, melein kulana veya kalbine inmesiyle

getirdii resul ve nebiye özgü vahiydir. Bu nedenle de nebi ve resul is-

minin kullanm kesilmitir. Artk bir müçtehide nebi veya resul denil-

mez. Nitekim Allah’n eriat yapt hususlarda da nebilerin içtihatta

bulunmas yasaktr. Müçtehit, kant ve içtihadnn kendisini yönlendir-

dii görüe göre insanlar irat eder. Bu isim, nebi ve resullere özgüdür,

Allah’a ve velîlere bu isim verilmez. Bu isim, saf kullua tahsis edilmi

bir isimdir. Soz konusu kulluk (kölelik), Efendiye yaknln ta kendisi-

dir ve rütbesinde efendiyle didimemek demektir. Velilik böyle deil-

dir, çünkü kul, el-Velî isminde Allah ile didiir (bu isme ortak olur). Bu

nedenle ilahi isimlerde bulunmayan ve kullua özgü niteliklerden olma-

s nedeniyle ihlasl kullara, nebi ve resul adnn kesilmesi ar geldi.

Nebilik, hükümleri bakmndan ilahi bir nitelik olduu gibi Hak

kendisine vacip kld eyleri de ondan dolay vacip lald. Çünkü zo-

runlu klmak, eriata ait bir yetkidir, yoksa eriatn dndaki eylere ait

deildir. Allah öyle der: ‘Rabbiniz kendisine rahmeti yazd.™6 Bu, eria-

tn hükmüdür. Bunu ören ve zikrettiimiz hususta dirençli ol! Çünkü

bilgiye ulamak kolay, ondan dümemek zordur. Bu bölümü yazarken

bana gösterilen bir vakada durumu böyle gördüm. Öyleyse bu bölüm-

de söylediklerimiz, vakada gördüklerimizdr. Orada nebi ve resul ismi-

nin samda asl olduunu gördüm. Üzerinde insanlarn yürüdüü

caddeye çkan bir merdiven vard. Ben kapdaydm. Hakk’n beni dur-
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duu bu makamn üzerinde kimseye ait bir makam yoktu. Ancak, son

derece salam bir ekilde kapatlm kapnn içerisinde (makam olan-

lar) vardr. Kap kapal olsa bile, içindekiler bana gizli deildi. u var ki,

kef olmakszn, kimsenin oraya girmesi mümkün deildir. Bir ahs

bana doru geldi. Ksa sürede ulap onu görünce, ini güçleti, adam

hayrete dütü ve orada durmaya güç yetiremedi. Beni brakt ve o yere

geldiim yola doru yöneldi, yürüdü, geri dönerek beni brakt. Bu

halde uyandm ve bu bölümde yazdklarm yazdm.

O gece rüyamda Hz. Peygamber’i gördüm. Cenazelerin mescide

sokulmasn naho karlyordu. Bunun yan sra erkek ölülere kefen

üzerine elbise örtülmesini de kerih görmü, üzerinden çkartlmasn ve

kefeninde öylece braklmasn ve kesinlikle bir tabut içinde örtülmeme-

sini emretmiti. Ayrca, hava souk olduunda gusül abdesti almam

için suyu stmam ve cenabet sabahlamamam emretmiti. Onun cinsel

ilikiyi övdüünü ve yapan adna bu davran beendiini gördüm.

Bütün bunlar gece gördüm. O gece Ahmed b. Hanbel’i de rüyamda

gördüm. Ona Hz. Peygamber’n gusül abdesti almak için suyu stmam
emrettiini söyledim. O da Buhari’nin Hz. Peygamber’i rüyasnda gör-

düünü ve bunu kendisine emrettiini aktard. el-Ferberi de Bhari’yi

rüyasmda görmü ve Buhari bunu kendisine emretmi. (Ahmed dedi

ki) Fcrberi beni rüyasnda gördü -ki ben de kendisini rüyamda gördü-

ümde, onun beni rüyasnda gördüünü anladm- ve bana Buhari’nin

kendisine böyle söylediini aktard. Ben de ondan bunu örendim.

imdi de sana söyledim, sen de ona göre davran.’ Uyandm ve aileme

benim için su stmalarn söyledim. Fecirle birlikte gusül abdesti aldm.

Bütün bunlar, doru rüyalardr.

Nebilic gelirsek -ki hemzeli (niibüvv) olmayandr- bu anlamyla

nebilik, yükseklik demektir. Allah’a buradan da bir isim verilmedi. Al-

lah’n bu anlamdaki ismi, Refîü’d-dereeât (Dereceleri yükselten), Zü’l-

ar (Ar sahibi) ve ‘Ruhu diledii kullarna aktarr’ gibi isimlerdir. Bu-

nun yan sra cl-Alî, el-A’lâ isimleri de bu anlamla ilgilidir. Bu, hemzeli

nebiliktir (ncbüc eklindeki mastar). Bu nebilik, yükseldik anlamndaki

nebilikten domutur. Ksaltma asl, uzatma ilavedir. Araplar, iir ge-

rektiriyorsa, uzun olann ksaltlmasn caiz sayarlar. Çünkü ksaltma as-

la dönmektir. Ksa olann uzatlmas ise caiz deildir. Çünkü o, asldan

çkmaktr.
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(Bu anlamyla nebilikte arac) Ruh, Allah ile diledii kullar arasn-

da müjdeci ve korkutucu olarak bulunur. Velîler, daha önce de belirtti-

imiz gibi, bu nebilikten büyük ölçüde tatmlardr. Nitekim Hz. Pey-

gamber Kur’an hafiz için, ‘Nebilik onun iki yannn arama girmitir’

der. Çünkü nebilik onun adna gayb iken peygamber adma görünendir.

Nebi ve velî arasudaki nebilik fark budur. Ona nebi denilirken

velîye varis denilir. Varislik, ilahi bir niteliktir. Çünkü Allah, kendinden

söz ederken, ‘O varis olanlarn en hayrlsdr5657
buyurdu. Öyleyse velî

bir peygamberden nebilii, Hak kendisini tevarüs ettikten sonra alabi-

lir. Bundan sonra onu, hakknda daha yetkin olsun diye velîye aktarr.

Bu durumda velî, bu noktada bakasna deil, Allah’a nispet edilir. Baz

velîler, nebilii peygamberden tevarüs ederek alr. Onlar, kendisini gö-

ren sahabe ve uykusunda peygamberi görenlerdir. ekilci bilginler ise,

haleften selefe, kyamete varncaya kadar onu alr. Böylelikle, aradaki

ba uzaklar. Velîler nebilii ‘ona varis olmas ve onlara ihsan etmesi’

yönünden Allah’tan alr. Onlar, tpk korunmu bu ‘yüce ba’ gibi,

peygamberlerin uyanlardr. Bâtl o baa önünden ya da ardndan gi-

remez. O, Hakim ve Hamid tarafndan indirildi.

Ebu Yezid öyle der: ‘Siz bilgilerinizi ölümlüden ölümlüye (aktar-

mayla- alyorsunuz. Biz ise ölümsüz Diri’den alyoruz.’ Allah böyle bir

makamda peygamberleri zikrettikten sonra -En’am suresinde- peygam-

berine öyle hitap eder: ‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir ve onla-

rn hidayetlerine uy’65* Söz konusu peygamberler ölmü, Allah onlara

varis olmutur. ‘Allah varislerin en hayrlsdr.’ Sonra Hz. Peygambere

onlar ulatrd bu hidayeti getirerek onlarn hidayetine uydurmutur.

Ulatran Alah’tr. O ne güzel ba, ne güzel mevla, ne güzel yardmc-

dr. Bu, günümüzdeki velîlerin bilgisinin Hz. Peygamberin ve pey-

gamberlerin hidayetine (uymas gerektii) hakkndaki sözümüzün ta

kendisidir: Onlar, bu hidayeti Allah’tan almtr. Allah, bu bilgiyi ka-

tndan bir rahmet ve Rablerinin nezdinde haklarnda takdir edilmi

rehberlik olarak onlarn gönüllerine aktard. Allah kulu Hzr hakknda

öyle der:
‘Ona katmzdan bir rahmet ve bilgi verdik .’659

Bu anlamyla nebilik canllara yaylr. Allah, ‘Rabb’ih arya

vahyetti
’660 buyurur. Bütün hayvanlar bu konumdadr. Allah bir insana

kularn dilini, bitkilerin ve donuklarn tespihini, yaratlmlardan her
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birinin namaz ve tespihini öretirse, o kii nebiligin bütün varlklara

yayldn da örenir. Kef ve vecd ehli bunu bilir. Fakat bundan dola-

y nebi ve resul ad, resullerin seçkinleri olan meleklerin dnda kimseye

verilmez. Onlar, melekler diye isimlendirilenlerdir. Resullük vermeyen

her ruh, sadece ruhtur ve ona ‘melek’ denilmez. Örnek olarak Allah’

zikreden müminlerin nefeslerinden yaratlan ruhlar verebiliriz. Allah

onlarn nefeslerinden zikir sahibi adna kyamete kadar balanma dile-

yecek ruhlar yaratr. Ayn ekilde, nefeslerinin bulunduu bütün iyi

davranlarndan da ruhlar yaratr.

Hz. Peygamber’i doru bir rüyada gördüm. Kabe’yi iaret ederek

öyle diyordu: ‘Ey bu evin sakini! Bu evi tavaf ederek, gece gündüz di-

ledii vakitte namaz klan engellemeyiniz! Çünkü Allah onun davran-

ndan kendisi için kyamete kadar balanma dileyecek bir melek yara-

tr.’ Bunlar, temiz ruhlardr ve bunlardan herhangi bir görevle gönderi-

lenler, ‘melek’ diye adlandrlr.

YÜZ ELL ALTINCI BÖLÜM
Beeri Nebilik ve Srlarnn Bilinmesi

Nebilik ruhlardan haber vermektir

Ruhlar ve bedenlerle snrlanm olanlardan

Kökleri vardr, her geldiklerinde

Her yönden eriat getiriler

Bazen eriat getirmeden sadece haber verirler

Korkutucu ve sevindirici haberler getirirler

Bilmelisin ki, beeri nebilik iki ksma ayrlr: Birincisi, Allah ile ku-

lu arasnda melek vasta olmakszn gerçekleir. Bu ksm, insann gayb

kaynakl olarak içinde bulduu ya da helal veya haram yapmayla ilgili

olmayan bir takm haberler vermektir. Baka bir ifadeyle bu anlamyla
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ncbilik, ilahi bir bildirim ve Allah hakknda bilginin art ya da dince

belirlenmi ve gönderildii peygambere Allah tarafndan gönderildii

kesinlemi bir hükmün doruluunun bildirilmesidir. Ya da bu. bildi-

rim, ekilci bilginler nezdinde nakil yoluyla sabit bir hükmün bozuklu-

unu bildirebilir. Bu makamdaki velî, nakil zayf yollarla bulunmakla

birlikte, neyin doru ve neyin yanl olduunu (Allah’n bildirmesiyle)

örenir. Bazen de nakilcilere göre yanl olan bir eyin doruluunu ya

da onlarda doru olan bir eyin yanllm örenir. Bazen bildirilen

ey, amellerin sonuçlarn, muduluk vesilelerini, zahir ve bâtndaki yü-

kümlülük hükmünü, bu konuda (hükmün ruhu anlamndaki) had ve

(hükmün kayna anlammdaki) mada’n örenilmesini salar. Bütün

bunlar kul, Allah’tan bir kant, kendinden Hak kaynakl güvenilir bir

tank vastasyla örenir. Fakat kul, kendisine gönderilmi ve uymakla

memur olduu peygamber ve resulün getirdii eriata aykr ahsna

münhasr bir eriata ulaamaz. Binaenaleyh, doru bir bilgi ve Allah

nezdinde sabit doru bir zevk ile peygamberine uyar.

Bu makam sahibi, baz vakitlerde gayblerin bilgisine ularken baz

vakitlerde bu konuda bilgisi olmaz. Fakat bunun böyle olabilmesi,

alemde sebeplerin konuluunu bilmek artna baldr. Bu balamda

baz insanlar (sebepleri koyana) sayg gerei onlar benimserken bir

ksm ise onlara itimat ederek sebepleri benimser. Bütün bunlar bu

makam sahibi bilir ve (peygambere) uyma derecesindedir. Böyle bir

velî, -uyulan deil- uyan; hüküm veren deil, hükme konu olan kiidir.

Bu kii, (takip ettii) yolunda peygamberinin ayan önünde görmeli-

dir. Kcsib’e varncaya kadar bu ayak ondan gizlenmez. Bütün bunlar,

önceki ümmetlerde vard. Muhammcd ümmetinde ise, onlarn hükmü

söylediimiz gibi olmakla beraber bir dc ilave vardr. Bu ilave, pey-

gamberleri Hz. Muhammed’in eriatnn hükmüyle, bir helali haram

yapmayan veya bir haram helal yapmayan c

güzel âdeti’ ortaya koymu
olmalardr. Ancak bu âdetin eriatta bir dayana olmaldr. Velînin bu

âdeti ortaya koymas, makamnn kendisine verdii durumdur. eriat

bu hükmü vermi ve ‘iyi adet ortaya koyan’ sözüyle bunu onaylamtr.

Örnek olarak, ezandan sonra iki rekatta Bilal’in durumunu verebiliriz,

iler abdest bozulmasnda abdestin yenilenmesini ve her abdestten son-

ra iki rekat namaz klmay, abdestli oturmay, yemekten sonra iki rekât

namaz klmay, adet cdinldii üzere, özel bir ekilde sadaka vermeyi
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verebiliriz. ari’nn belirlemedii her güzel davran bu ksma girer. Bu

ümmet, onu adet haline getirme hakkna sahiptir. Bu âdeti ortaya ko-

yanlar ise, onu ileyenlerin sevabn alr. Onlar -daha önce de söyledi-

imiz gibi- helali haram yapmadklar gibi haram da helal yapmazlar

veya yeni bir hüküm getirmezler. Onlar, dünya ve ahirette kendilerine

elik edecek olan genel nebiliin (yükseldik anlamndaki nebilik) sahip-

leridir.

Beeri nebiliin ikinci ksm, melein önünde örenci gibi olan

kimselere ait (nebiliktir). Ruh emin onlara Allah nezdinden bir eriat

getirir. Onlar, kendilerine özgü bu eriata göre ibadet eder, eriat dile-

diklerini onlara helal yaparken dilediklerini yasaklar. Söz konusu kimse-

lerin (eriat getiren) peygamberlere uymas zorunlu deildir. Bütün

bunlar, Hz. Peygamberin geliinden önceydi. Günümüzde bu makamn

bir izi kalmamtr. eriatn onaylamasyla, müçtehider için geçerli içti-

hat, bunun dndadr. Müçtehider, kamdarn verisiyle baka bir müç-

tehidin helal saydm haram sayar. Fakat bu, vahiyle gerçeklemedii

gibi kef ile de gerçeklemez.

Bu ümmette kef sahibine ait hak, Muhammedi eriatn tashihidir,

yoksa o içtihat yetkisine sahip deildir. Günümüzde, bu makama ulaan

kimseler adma müçtehitlerin ecri gerçeklemedii gibi hüküm koyma

mertebesinde de deillerdir. Çünkü indirilmi eriatta iin kendiliin-

deki durumunu bilmek, onlar bundan engeller. Müçtehit nezdinde bu

makama ulaan (kef) sahibi için gerçekleen bilgi gerçekleseydi, içti-

had geçersiz, (helal eklinde) verdii hüküm haram olurdu. Bu nedenle

müçtehit, olaylarn gerçeklemesi esnasnda -âri’ye ait olan takdir edil-

mesi esnasmda deil- onlar hakknda içtihat yapabilir. Bunun nedeni,

müçtehidin gerçeklemesi takdir edilen hadise gerçekletiinde içtiha-

dndan vazgeçebilme ihtimalidir. Bu nedenle bilginler, taklit ederek fet-

va vermeyi haram saymtr. Belki fetva verenin taklit ettii müçtehit

ayn dönemde yaasayd, verdii fetvann aksine bir fetva verecek, ver-

dii hükümden baka bir hükme dönecekti. Dolaysyla Allah'n dini

hakknda bir müçtehit fetva verebüecei gibi Kitap veya Sünnet’i sözü-

ne göre fetva verilebilir, yoksa kant bilinmeyen bir imamn sözüne gö-

re fetva verilemez.
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Durum belirttiimiz gibi olunca, bu Muhammed ümmetinde (yasa

koyuculuk anlamndaki) teri nebilii olmamtr. Bu konuda sözü

uzatmaya gerek yoktur. Allah izin verirse, beeri risalet bölümünde,

müçtehitlerin hükümlerinin geçerliliinden ve -Allah’n eyadaki hük-

münün bilinmedii durumlarda- onlarn dileklerine bal ilahi emri

açklarken daha çok konuacaz.

Yüz beinci ksm sona erdi, onu ‘Melekî Nebilik’ hakkndaki yüz

elli yedinci beilüm ile yüz alnnc ksm, takip edecektir.
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YÜZ ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ELLÎ YEDNC BÖLÜM
Melekî Nebilik Makamnn Bilinmesi

Allah kendisine ibadet eden meleklerine vahyetd

Emrini
;
onlar yasakla yükümlü deildir

Onlar özel kullardr, mukabilleri yok

Cömertlik anahtarlar onlara bahedildi

Onlar emirlerinden çkmak nedir bilmezler

Bakanlar bir melek, Kalem’dir ad

Ona bilgisinden kimsenin bilemeyeceklerini verdi

Kadimlikle onun bir hükmü vardr

Hurma çekirdei hakknda buyurduu gibi

Kalp suresinde, hükmü aziz Yaratanmzn sözü

Onlarn hepsi sevgili nebilerdir

Hiçbir farkllk yokken, ümmetlerdendir onlar

Meleklerden her birinin bir mertebesi var

Bilinir ve bir alamet gibi göze görünür
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Hepsi üstün olsa da-, bir ksm daha yakndr

Cevamiü’î-kelim onlara aittir

Allah blis’e öyle der:
‘

Kibirlendin mi, yoksa büyüklerden mi ol-

dun.’
66 ' ‘Büyükler

5

,
ulvî ruhlarn en üst derecesidir. Onlar, isim yönün-

den meleklerden saylmaz. Çünkü ‘melek’ ad, bilhassa elçi olanlar için

konulmu bir addr. Binaenaleyh melekler, elçiler demektir. Melek,

‘me'leke
5

kelimesinin bozularak türetilmitir. Bunun kökü olan ‘elûlke
5

,

risalet ve elçilik demektir. Me’luke ise, risalet demektir. Öyleyse risalet,

belirli bir cinse tahsis edilmemitir. Bu nedenle, Allah meleklerine ‘secde

ediniz**
1 dediinde, blis de secde emrine muhatapt. Çünkü o da

risalette kullanlanlardandr ve öyleyse o da bir elçidir. Allah ona emir

vermi, o ise
‘

büyüklenmi5663
ve ‘ben ondan hayrlym, onu topraktan beni

ateten yarattn5664
demitir. O halde risalet, bütün saygn ruhlar, saygn

yazclar, insanlar ve cinleri kuatan genel bir cinstir. Her snftan

gönderilen resuller olduu gibi (bakasna gönderilmedii halde kendi-

ne özgü eriat olan) gönderilmeyenler de olabilir.

Melein nebiliine -hemze ile (nebee)- ilk tabaka ulaabilir. Onlar,

Ar’n etrafnda dönenlerdir. Bu nedenle onlar, Rablerinin övgüsünü

yüceltirler. Meleklerin bir ksm, Kürsü ve Göklerin melekleridir. Baka

bir grup, uruç (yükseli) melekleridir. Baka biri, yakn göün sahibi

smail’dir. Her biri, kendine özgü bir eriata sahiptir ve özel ibadetiyle

ibadet eder. ‘Her birimizin belli bir makam vardr*** ayetinin anlam bu-

dur. Böylelikle snrnda durduklar ve aamadklar bir snrlar olduu-

nu itiraf ederler ki eriatn anlam da budur. Onlara vahiy gelip Allah’n

sözünü duyduklarnda, kanadarn çrparlar. Onu ta üstündeki bir

yamur sesi gibi duyarlar. Allah’n diledikleri, baylp düer, sonra ça-

rlrlar. Bu çaryla aylrlar ve öyle derler: ‘Nedir o?
5 Onlara ‘Rabbiniz5

denilir. Onlar da ‘Hak, Hak5
derler. te bu, onlar hakknda Allah’n

söyledii ‘Kalplerinden korku gidince nedir o? derler, rabbiniz denilir
,
onlar

da ‘Hak, O Yüce ve Büyiik’tür’ derler’
666 ayetinde belirtilen durumdur. Bu-

rada Allah’n büyüklüünü anlatmak için el-Alî ismini söylemilerdir -ki

bu onlarn sözüyse böyledir-. Bununla birlikte Allah’n sözü de olabile-

cei gibi Allah onlarm sözünü de aktarm olabilir.

Yüce melekler, ayldklarnda (nedir o diye sorduklarnda) dier

meleklere ‘Rabbiniz’ diyen ve onlara nida eden meleklerdir (bu sayede
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baylanlar aylmur). Onlar, yüce meleklerdir ve bu nedenle el-Alî (Yü-

ce) adm zikretmilerdir. Çünkü her varlk, Rabbini sadece kendinden

bilir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Kim kendini bilirse, Rabbini bilir
5

buyurdu. Burada ‘men (kim)’ edat getirildi, bu, tüm bilenleri içeren

belirsizlik ifadesidir. Belirlilik ise Rabb’e baland. Ayn ekilde bu yüce

melekler, aylanlar (nedir o diye) soru sorduklarnda, ‘Rabbiniz’ demi,

‘ilahnz’ dememitir. Onlar, yüce meleklerdir ve bu nedenle el-Alî ve el-

Kebîr ismini zikretmilerdir;

Bilmelisin ki, Allah’n dndaki her eyde, ibadet iki ksma ayrlr:

Birincisi zâtî ibadettir. Bu, Allah’n zâtnn hak ettii ibadettir ve ilahi

tecelliden meydana gelir. kincisi emre bal olarak gerçekleen ‘vad’i

(konulan)’ ibadettir. Bunun (kayna) nebiliktir. Emriyle O’na ibadet

eden ve O’nun belirledii snrda duran herkes, meleklerin nebileridir.

Bunlara örnek olarak, saf saf duranlar, zikredenler, i yönetenler, öne

geçenler, rüzgâr gönderenler, açp saçanlar, ayranlar, bölenler -ki bun-

lar yöneten meleklerin kardeleridir ve mertebeleri birbirine komudur-

gibi snflardr. Bütün bunlar, nebi meleklerdir. Onlar, Allah’a Allah’n

niteledii ekilde ibadet ederek sürekli makamlarnda bulunurlar. Birine

emir verilirse, onu tebli ederler. Bu konu, meleklerin risaleti bahsinde

açklanacaktr. Bu durum, Cebrail’in ‘Rabbinin emriyle ineriz™7 sözünde

dile getirildi. Onlar, kendilerine özgü isim yönünden Muhammed’in

Rabbine amade meleklerdir.

Ailah’m yeryüzünde seyahat eden ve zikir meclisleri arayan melek-

leri de vardr. AUah’m adnn zikredildii bir meclis bulduklarnda, bir-

birlerini çarr ve ‘geliniz, aradnz buradadr’ derler. Onlar, Allah’n

Âdcmolunun nefeslerinden yaratt meleklerdir. Bu nedenle zikreden

insan, Allah’ gözetmeli, O’ndan utanmal, kendisine gelen halin farkna

varmal ve neyin Allah’n anna yaratm bilmelidir. Bunun yan sra,

vaaz verirken taknlktan saknmas gerekir. Çünkü melekler, Allah ve

seçilmi kullar hakknda yaramayan sözleri duyduklarnda ac çekerler.

Onlar, (vaizin anlatt) hikâyeleri bilir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bü-

kül yalan söylerse, yalann kötü kokusu nedeniyle melek ondan üç mil

uzaklar.’ Böylelikle melekler onu terk eder.

Zikreden (ve anlatc), böyle meleklerin zikir meclisinde bulundu-

unu bildiinde, doruyu aratrmaldr. Allah’n övdüü ve seçtii in-
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sanlarn sürçmeleri hakknda Yahudilerden alntlar yapan tarihçilerin

sözlerine dalp bu sözleri Allah’n kelamnn yorumu yaparak ‘müfessir-

ler der ki’ dememelidir. Böyle rivayetlerin Allah’n kelamyla badat-

rlmas uygun deildir. Örnek olarak, Yusuf, Davud, Muhammed (as.)

vb. kssalarnn bozuk te’villerle ya da zayf isnatlarla yorumlanmasn

verebiliriz. Bu yorumlar, Allah hakknda kendilerinden aktard sözleri

söyleyen kimselerdir. Zikreden insan, böyle bir sözü meclisinde söyler-

se, melekler onu azarlar, ondan kaçar ve Allah da onu cezalandrr.

Dindarlnda zayflk bulunan insan, peygamberlerin sürçmelerinden

söz eden böyle bir insann ifadesinde iledii günaha bir izin bularak

öyle der: ‘Nebiler böyle hatalara dümü iken, ben de kim oluyorum

ki?’ Haa! Nebiler, Yahudilerin isnat ettikleri davranlardan münezzeh-

tir!

Anlatc (ve zâkir), meclisinde oturan (meleklere) sayg göstermeli,

anna yarat ekilde Allah’ yüceltmek, cenneti tevik etmeli, ateten

sakndrmak, Maher’dek ve Allah’n huzurunda durmadaki tehlikeler-

den uyarmaldr. Bunu meclisindeki tembellere ve ihmalkârlara kar

yapmaldr. Biz Allah’n kitabnda peygamberlerin geçtii ksmlar on-

lar yüceltecek ekilde yorumladk ve bu yorumlar gerçekte Allah’n ki-

tabnn açklamasdr. Tarih anlatclar ise, cahil olduklar için, -Allah’n

kelamnn deil- Yahudilerin nakile ileridir. Binaenaleyh tarih anlatcs,

(dinleyenlerinde) nebilere saygy ve Allah’tan utanma duygusunu yer-

letirmeli; nebiler hakknda anlattklar vc müfessirlcrin -böyle müfessir-

lcrin Allah müstahakkm versin- onlardan naklettikleri hikâyelerde Ya-

hudileri taklit etmemelidir. Baka bir art ise, meclisinde seyahat eden

melekleri dikkate almaktr. te böyle bir insan bakalarna öüt verebi-

lir. Böyle birinin meclisi dinleyenlere rahmet vc yarar haline gelir.
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YÜZ ELL SEKZNC BÖLÜM
Risalet ve Srlar

Raknz! Risalet bir berzahtr

Sahibi ise niyete muhtaç deil

Yapsna güçlerini verdiinde

Güçleriyle onu telakki eder

Alim, hikmetli ve adaletli olur

Yaratklarn fiillerini yönetir

Onlar yönlendirir ve çekip çevirir

Yüce mertebelerinin gerektirdii ekilde

Haklarnda söylediimizi anlayan kimse

Akln verdii yarglar olumsuzlar

Çünkü seçilmilik onun artdr

E’arilerin söyledii gibi

Amel ve bilgi resullük art deil

Arnm bir nefs de onun art deil

Fakat adettir onu görmek

Beenilen hal ve iyilikte!

Bilmelisin ki, (nebilik ve risalete göre) velilik, daha kuatc ve ge-

neldir. Bu yönüyle o, büyük dairedir. Hükümlerinden biri de, Allah’n

diledii kullarn nebilik göreviyle görevlendirmesidir ki bu da veliliin

hükümlerinden biridir. Bazen Allah kulunu risalet göreviyle görevlendi-

rir -ki o da veliliin hükümlerindendir. Her resulün nebi olmas gere-

kir. Her nebinin ise velî olmas gerekir. Ayn ekilde, her resulün velî

olmas gerekir. O halde risalet, velilikteki özel bir makamdr. Melekle-

rin resullüü de dünya ve ahirettc sabittir. Çünkü onlar, dünya vc

ahirette birbirlerine, snflarna ve Allah’n diledii kullarna gönderdii

elçilerdir. nsan türünde resullük ise, sadece dünyada olabilir, ahirette
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hükmü kesilir. Cennet ve cehenneme girildikten sonra da, eriat getiren

nebilik kesilse bile, genel nebilik kesilmez.

Risalet, ilahi isimlerde bir dayanaa sahiptir. Hakikati ise, konu-

andan dinleyene sözü ulatrmaktr. Öyleyse o bir makam deil haldir.

Gerçekletikten sonra ise süreklilii yoktur ve o yenilenir. Bu durum

‘Rablerinden onlara her bir yeni (hadis) söz geldiinde’668 ayetinde dile geti-

rilir. Onu getirmek, resullüktür. Resulün gönderildii dinleyicinin

duyduu yeni söz, resulün getirdii ve risalet diye isimlendirilen söz-

dür. Baka bir ifadeyle o, gönderilen kiiye ulatrlan bilgidir. Bu ne-

denle risalet bilgisi, (rüyada) süt (sembolüyle) görünmütür. (Rsaletn

türetildii) Risl kelimesi ise, süt demektir. Fakat risalctin Allah katanda

bir makam vardr ki, oradan Allah peygamberleri gönderir. Bu nedenle

onun makamnn Kürsü’dc olduunu kabul ettik. Buras risalet ve eriat

getiren nebilik makamdr. Onun üzerinde ise, risalet deil, nebilik var-

dr. O halde, resul olmalar bakmndan resuller, birbirlerinden üstün

deildir. Fakat Allah resullerin ve nebilerin bir ksmn bir ksmndan

üstün yapmtr.

Bir topluluk bir yerde ortak ise, ortak olduklar hususta eittirler.

Baka haller nedeniyle ise, bir ksm dierlerinden üstün olabilir. Fakat

bu üstünlük, ortak konuda deildir. Bazen üstünlüün gerçeklemesini

salayan durum, eitlie yol açabilir. Bu, suf topluluk içinde Ebu’l-

Kasm b. Kasi ve benzerlerinin görüüdür. Ona göre, resullerden her

biri, bir açdan (dierlerinden) üstün iken bir açdan aadadr. Her bi-

ri bakasnda bulunmayan bir durum nedeniyle üstün olabilir. Üstün

olan ise, dierinde bulunmayan bir durum nedeniyle üstündür. Böyle-

likle daha aadaki resul, kendine özgü yönden ondan üstün olandan

daha üstün olabilir.

Bize göre, bazen eitlik olmaz ve tek birisi hepsinde bulunan bütün

özellikleri kendinde toplayabilir. Böylelikle onlardan biri, bir ksmmn
dierinden üstün olmasn salayan özellikleri kendinde toplayarak

-yoksa baka bir nedenle deil- hepsinden üstün olabilir. Böyle bir pey-

gamber, tek tek bütün peygamberlerden üstündür ve hiç biri (herhangi

bir yönden) ondan üstün olamaz. Bu durumda o, bu toplama sahip

olarak, (peygamberler) topluluunun efendisi haline gelir. Dolaysyla,

cinsin tek tek üyelerinde bulunmayan bir özellik kendisine tahsis edil-
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mez. Bütün cinslerde durum gerçekte böyledir. Resul, nebi, velî, insan,

canl, bitki, maden ve meleklerden her tür içinde bir imam bulunmal-

dr. Daha önce, seçimler bahsinde buna dikkatini çekmitik.

O halde, risalet makamnn yeri Kürsü’dür. Çünkü ilahi kelime,

haber ve hükme Kürsii’de bölünür. Velî ve nebilerin (kendilerine) özgü

haberleri var iken eriat getiren resuller (bakalarn da balayan) hü-

küm ve haber verirler. Sonra hüküm, emir ve yasak diye iki ksma ayr-

lr. Emir, serbest braklan-mubah ve tevik edilen ksm diye ikiye ayr-

lr. Bu ksm, yapmayann dince knand ksm -ki bu ksm farz ve va-

ciptir. Yasaklama da iki ksma ayrlr. Birincisi, yapann' knand bir ii

yasaklamaknr ki bu ksm, haram diye isimlendirilir. kincisi, yapma-

mann övüldüü bir iten engellemektir. Böyle bir davrann yaplmas

knanmaz ve bu ksm mekruh diye isimlendirilir. Haber de iki ksma
ayrlr: Birincisi Hakkn bulunduu durumla, dieri alemin kendisinde

bulunduu durumla ilgilidir. Hakkn durumuyla ilgili haber iki ksma
ayrlr: Birincisi bilinir, dieri bilinmez. Bilinmeyen, O’nun zâtdr. Bi-

linen de iki ksma ayrlr: Birincisi, benzerliin olumsuzlanmas ve ili-

kinin olmayn gerektirir. Bu ksm, Allah’n tenzih ve selbî nitelikle-

riyle ilgili bilgidir. Örnek olarak ‘O nun benzeri yoktur’, ‘el-Kuddus’ vb.

ifadeleri verebiliriz. kinci ksm ise, benzerlii gerektirir. Bu ksm ise,

fiilî nitelikler ve alemin (varln) gerektiren her ilahi isimle ilgili ha-

berlerdir. Bütün bu ksmlar, risaletin toplam olduu gibi peygamber-

ler de bu toplam getirmitir.

Allah’n resul gönderdii ve risaletin -bir kazanm deil- ilahi bir

tahsis olduu kesin ise, risalet. Hakkn el-Mütekellim (Konuan), yani

kelam niteliiyle nitelendiini gösterir. Çünkü resul, kendisine ‘söyle’

denilen eyi bildirendir. Risalet sahibi yanndaki bir bilgiyi veya içinde

bulduu bir bilgiyi tebli ediyor olsayd, resul deil, bir bildirici olabi-

lirdi. Her resul bildirendir, fakat her bildiren resul deildir.

Risalet içerdii bu ksmlar nedeniyle ‘risalet’ diye isimlendirildi.

Bunlar olmasayd, risalet de olmayacakt. Baka bir anlam kendisine e-

lik etmeksizin, bir durumun teblii, dinleyen insanda bir sonuç meyda-

na getirmez, çünkü onu anlayamaz. lahi zât da bunun için bilinemez,

çünkü onun karsmda (bilinmesini salayacak) bir ‘baka’ veya ‘öteki’

yoktur. Ulûhiyet ve rububiyet ise bilinir, çünkü bunlarn ‘ötekisi’



432 Fütûhât- Mekkiyye ]

mc’luh ve merbubdur. aret eniimiz eye dikkat edersen, sakl bilgiyi

örenir. ‘Gönderilenler’
669

,
ardklk ve çoklua iaret eder. Birbirini ta-

kip edenler ise, pe pee gelir. Öyleyse risaletin bir ksm bir ksmm ta-

kip eder. Bu nedenle de bölümlere ayrlr. Hidayete ulatran.Allah’tr.

YÜZ ELL DOKUZUNCU BÖLÜM
Beerî Risaîet Makam

Resul, beer için Hakk’n dili

Emreder, yasaklar, bildirir ve anlatr

Zekidir onlar, fakat onlar uzaklatrmaz

Sahip olduklar nurdan

Görmez misin onlar ‘kurmay alamada?’

Söylendiine göre, ondan bir zarar var m?

eriat getirirlerse, fikir kaynakl deildir

nsanlar hakknda helal ve haram hükmü verirken

Dünyada risalet sona ermitir

Hadiste bildirildii gibi, bulunduumuz anda

Dünya ve ahit ette hükmü kalkt

Onun artk dta bir izi yok

Yükümlülükler olmasayd, ayrmazd

Bakasndan vahiy ve teorik akl nedeniyle

Arya sürekli vahyedilir

Kyamete kadar, evinde ve ürününde

Risalet, gönderilen ile gönderen arasnda arac olan kevnî bir nite-

liktir. Bazen gönderilen ey de ‘risalet’ diye ifade edilebilir. Risalet, re-



Yüz Altnc Ksm 433

sülün hali de olabilir. Bu yönüyle risalet -makam deil- bir hal ilikisidir

vc tebliin kesilmesiyle bilfiil biter. Hükmü ise, tebliin tamamlanma-

syla sona erer. Allah öyle der: ‘Resul üzerinde tebli görevi vardr.
5670

Teblii Peygambcr’e zorunlu klarak öyle der:
‘
Sana Rabbinder indirile-

ni tebli et. Bunu yapmazsan, risale ti yerine getirmemi olursun.*
7 ' Burada

risalet, peygamberin getirdii ve bildirdii eydir, Kuran- Kerim’de

geçtii her yerde risalet bu anlamyla geçer. Resul, onu güvenilir Ru-

h’l-kuds vastasyla alr. Ruhu’l-kuds bazen risaleti Peygamberin kal-

bine indirirken bazen de melek ona bir adam eklinde görünür. Bu ni-

telikten yoksun hiçbir vahiy ‘beeri risalet’ diye isimlendirilemez. Böyle

bir ey, ‘ilham’, ‘nefes’, ‘ilka’, ‘vücud (vecd)
5

diye isimlendirilebilir.

Risalet ise, söylediimiz ekilde olabilir. Bu nitelik ise, beer peygambe-

re ait olabilir. Bunun dndaki türler, nebi ve resul olmayanlara aittir.

Nebi ve resul arasndaki fark udur: Ruh nebiye zikredilen eyi ak-

tardnda, bu (vahyin içerdii) hüküm kendisiyle snrldr, baka biri-

nin onu takip etmesi yasaktr. te bu kii nebidir. Ona ‘sana indirileni

tebli et
’672

denildiinde, bu yönden ‘resul’ diye isimlendirildii gibi ge-

tirdii ey de ‘risalet’ adn alr. Bu tebli, ya belirli bir gruba -ki örnek

olarak Hz. Muhammed’in dndaki dier nebüeri verebiliriz- ya da bü-

tün insanlara yöneliktir. kinci durum, sadece Hz. Muhammed için

gerçeklemitir, daha önce kimse adna gerçeklememitir. Bir resul

(tebli ettii hükümlerin dnda) kendine özgü hükümler alabilir ve

bunlar bakasna tebli etmesi yasaklanabilir. Bu yönüyle o, resul ol-

makla birlikte, (ayn zamanda) nebidir. Gönderildii kimseleri bala-

mayan bir hüküm kendisine tahsis edilmemise, nebi deil, resuldür.

Kast edilen, velîlere ait olmayan eriat nebiliidir. Öyleyse kendisiyle il-

gili bir hükmün tahsis edilmedii her peygamber, resuldür, nebi deil-

dir. Tebli göreviyle birlikte, (baz hükümler özel olarak ona) tahsis

edilirse, hem resuldür ve hem nebidir. Bu yönüyle, hiç kukusuz, her

resul nebi olmad gibi her nebi de resul deildir.

Varisler, bir hükmü tebli etmeleri emredilen tabilerdir (uyanlar).

Örnek olarak, Hz. Ali, Muaz ve Dhye gibi Peygamber elçilerini verebi-

liriz. Tebli emri alan Hz. Pevgamber’e kesintisiz bir ekilde ulancaya

kadar, nesilden nesle tebli göreviyle görevlendirilmi herkes, resul diye

isimlendirilir. Burada kast edilen, kesilmi olan risalet deildir. Kesilmi

risalet, daha önce de belirttiimiz gibi, ilahi emrin Ruh vastasyla insan
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kalbine indirilmesidir. te bu, kaps kapanm risalettir. Baka bir ifa-

deyle bu, kesilmi risalet ve nebiliktir. Halbuki (bakasn balayan hü-

küm anlamnda) bir eriat getirmeksizin ilham, ortadan kalkmad gibi

kabul edilmi bir hükmün doruluk ya da yanlln bildiren ilahi bil-

dirimler de kesilmemitir. Kendisini ezberlemi olduklar halde, Ku-

ran’m velîlerin kalplerine ‘inmesi’ de kesilmemitir. Onlar Kur’an- ez-

berlemi olsalar bile, kendileri için indirmenin ‘zevkini’ tecrübe ederler.

Ebu Yezid’in Kuran’ ‘istizhar’ edene kadar ölmedii aktarlr. Baka bir

ifadeyle onu ‘indirme’ yoluyla almtr. Bu ise Kuran’ ezberleyen -yani

bu eküde ezberleyen- kimse hakknda Hz. Peygamber’in söyledii ‘ne-

bilik onun iki yan arasna girmitir’ hadisinin anlamdr. Hadiste ‘gö-

üs’ denilmemitir. te Kuran’n ‘isuzhar’ edilmesinin anlam budur.

Baka bir ifadeyle ezberleyerek almak demektir. Böyle biri için Allah’n

diledii kullarnda devam eden bu ini tarz gerçekleir. Bu durum, ‘Ru-

hu emrinden diledii kullarna ilka eder*73 ayetinde dile getirilir. O halde,

resuller, müjdeleyen ve korkutan kimselerdir. Varisler ise, -müjdeleyen

deil- korkutanlardr. Fakat onlar, müjdelenenlerdir. Velî herhangi bi-

rini müjdelerse, o da bu kapsama girer. Üstelik, burada müjdeleme,

mutlunun tespitidir. Nebilerin müjdelemesi ise, meru amele baldr.

Bu ise, ‘u ameli yapana cennette u vardr’ ya da ‘Allah onu u amel

nedeniyle cehennem ateinden kurtarr’ eklindedir. Böyle bir müjdele-

me resullere ait olabilir, velînin bu bahiste bir pay yoktur. Velîye

-amele balamadan- müjdeyi belirlemek verilmitir. Böylelikle, inkâr

halindeki kâfir için ‘mutludur’ der. man halindeki mümin için ‘bed-

bahttr’ der. Böylelikle velînin sözünü onaylamak üzere, mutluluk ve

bedbahd gerektiren sebebe göre her biri son nefesini verir. te -eri-

at getiren nebilikten deil- bildirme nebiliinden velîler adma (müjde-

lemeyle ilgili) kalan ksm bu kadardr.

Resuilüe ait harf, illet Ya’sdr. ddia ve mucize ona aittir ve sahibi

sorumludur. Belirli vakitlerde kef ona aittir. Bu durum ‘Aceleyle dilini

hareket ettirme*
74 ayetinde dile getirilir. Risalet Kürsü’den inmi olsa. bi-

le, geri döndüünde Sidre’yi aamaz. Risalet, manalar indirir ve bu

manalar, kulun ina ettii sureder olarak Sidre’ye döner. Buradan kula

verilen isim, hallak (yaratc) ismidir. Risaletin mirac, Burak ve Refref

üzerinde gerçekleir. Fakat göklerden (uruç) eder. Onu indiren ruhlarn

bakan, peygamberlerin hocas ve bu makamla görevli kimse olan Ceb-
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raiTdir. Bu makam için bir nesih düünülemez, sadece ahslar deiir.

Her ahs, belirli bir süre orada görevlidir. Bu nedenle ve’i-mürselat

ayeti geldi. Baka bir ayette ise
‘

Elçilerimiz
5675

buyruldu. Risalene bir de-

receleni yoktur. ki peygamber arasndaki üstünlük, peygamber olma-

lar bakmndan deil, baka bir yönden gerçekleebilir.

Peygamberin gönderildii kimselere kant sunmas art deildir.

Aksine risalet, zorlaycdr. Bu nedenle, kantn varlyla birlikte,

risaletin ulat herkesin iman ettiini görmeyiz. Baz insanlar iman

eder. ayet iman kanttan kaynaklansayd, genelleirdi. Halbuki biz, ka-

nt görmeyenlerde de imann bulunduunu görürüz. Bu durum, ima-

nn Allah’n diledii kullarnn kalplerine att bir nur olduunu göste-

rir, yoksa iman, kanttan kaynaklanmaz. Öyleyse iman, müminin kal-

binde bulduu ve kendinden uzaklatramad zorunlu bir bilgidir.

Kanttan dolay inanan herhangi bir insann imanna itimat edilmez.

Böyle biri, imann zedeleyecek kukulara maruz kalabilir, çünkü onun

iman -zorunlu deil- teoriktir. Burada herkesin bilmedii kapal bir sr-

ra dikkatini çektik.

Resul için (günahtan korunmuluk anlamnda) ‘ismeti de art de-

ildir. smet, özel anlamda, Allah’tan aktard hususlarda arttr. Pey-

gamber, tebliin muhatab hakknda kantn ortaya çkabilmesi için, an-

lalacak ekilde getirdiini açklamak durumundadr. Baka alanda ma-

sum olmas, (risalet nedeniyle deil) baka bir yönden gerçeldeir. Bu

yön ise, gönderildii kullarn ona uymayla yükümlü olmalardr. Bu du-

rumda peygambere uymak, ilke haline gelir. Bir hüküm kendine özgüy-

se, onu açklamas gerekir ve bu kaçnlmazdr. Nitekim hibe nikâh

hakknda Peygambere ‘sana özgü olarak’ denildi. Bu makam sahibinin

kalbi, teorik düünceden arnm olmaldr ve bu nedenle o rahattr.

Çünkü peygamber, sadece kendine vahyedilen eyi yasa yapmtr.

Peygamberin arkadalaryla istiare etmesine gelirsek, istiare eria-

tn dndaki hususlardadr. Risaletin kapsamndaki konularda istiare

etmez. Risalet görevine halifelik de eklenirse, bu kez peygamber halife-

lik nedeniyle istiare yapabilir. Peygamber Allah’n halifelerinden biri

olduu için ona ‘onlarla ilerinde istiare et
5676

denildi. Öyleyse, halifelik

ile risalet arasndaki fark da örenmelisin.
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YÜZ ALTMIINCI BÖLÜM
Meleklerin Resullüü

Bir gece vakti melekler kalbime indi

Kalp dairesinin etrafnda döndüler

Lanetlinin ilhamndan onu korumak üzere

Gayb bilgilerinin kalbime iniini gördüklerinde.

Allah’n korumasdr bu bizim gibilerde

Resullerinde ise ‘ismet’ denir ona

Biz ve resuller himaye edilerek korunduk

isimler yaknlk mertebesinden bize hitap ediyordu

ki snf dönüte ayrlr

En yüce müahede yerinden toprak alemine doru

Biri risaleti hüküm olarak ortaya koyar

Hükümleri ve snrlar Ruhtan ve Rab’den alarak

O, makamm gizlemeyle memurdur

Zevk ve merepte önayakn olsa bile

Cömertliinden varl vereni tenzih ederim

Onu kef ve perde için ikiye ayrd

Fazileti ve inayetin öne geçiini gösterdi

Perdenin ardnda günahsz olarak durdurdu

Dur, saygl ol, kartrp deme ki:

'Günahsz olarak perdelendim’, bu da günahtr

Dikkat edin! Ceza srr ortaya çkanadr

O uzakl veyaknl günahta ve azapta görür

Allah Teala öyle buyurur: ‘Saygn sayfalarda yükseltilmi ve temiz-

lenmi...’
677

Kastedilen, tezkiredir ki risalet demektir. *Elçiler eliyle...’
678
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Elçiler, meleklerin resulleridir. ‘Cömert (melekler).’
6™ Bunun nedeni, el-

çiliklerinde risalctin ulatrld kimselere yaptklar cömertliktir. Berere

yani, ihsan edicidirler. Onlar, unsurlar aleminde uygulamak istedii

hükmü getiren Hakk’n yaratklarna dönük elçileridir.

Allah yaratklarnda bir emri uygulamak isterse, bu makama en ya-

kn melee emirlerini uygulamasn vahyeder. Emirlerin bulunduu yer,

Kürsü’dür. Ardndan emri farkl ekillerde kendisine vahyeder, sonra da

ald emri kendisinden sonra gelene vahyetmesini söyler. O da, ken-

dinden sonra gelene emri vahyeder. Emri alan kendinden sonra gelene

emri bir sonrakine ulatrmasn vahyeder. Böylelikle emir yukardakin-

den aadakine bize ulaana kadar iner. Kelime’nin bölünmesi bu de-

mektir. Kelimenin teklii yönünden ise, bu süreç, zülfa (yaknlk) mer-

tebesinden ‘edna (daha da yakn’ makamna, oradan ‘ezha’ (en büyük-

lük) makamna, oradan ‘esna’ (en yüce) makamna, oradan ‘Refref-i

ebha’ (cn parlak rcffcf) makamna, oradan Ar- a’lâ (en yüce ar) ma-

kamna, oradan Kürsü-i ecla (en açk Kürsü) makamna iniidir. Burada

kelime bölünür. Baka bir ifadeyle, Allah’n diledii hüküm ve haber

ortaya çkar. Sonra, Sidre’ye iner. Buradan ise, gök gök aa inerek,

yakn göe kadar iner.

Yakn göe indikten sonra, su melei çarlr ve risalet ona brak-

lr. O da risaleti suya brakr. Sonra ilham melekleri çarlr -ki onlar

kalplerin melekleridir-. Bunlar risaleti alr ve kullarn kalplerine ‘ilham-

lar’ olarak yerletirirler. eytanlar, meleklerin getirdii ilham tanyarak

onlarn benzerlerini yaratklarn kalplerine getirirler. Diller, kalplerde

bulduu (manalar) söyler. Bunlar, henüz yaratlmam bir ey için ‘öy-

le olacaktr’ eklindeki düüncelerdir. Henüz olmam ey de, tesadüfen

söylendii gibi meydana gelir. Bu noktada söyledikten sonra gerçekle-

en ey meleklerin getirdiinden kaynaklanrken gerçeklememi olan

ise eytanlarn ilhamndan kaynaklanr. Bu durum, alemde söylenti, ifti-

ra diye isimlendirilen eydir. Sradan insanlar ise, onu ‘yaratln öncül-

leri’ diye görürler.

Su melei kendisine vahyedilen emri, suya ilham eder. nsanlarn

ve cinlerin dnda, sudan içen her canl bu srr bilir. Fakat hayvan, bu

srrn nereden geldiini ve nasl gerçekletiini bilemez. Ocaa inen be-

la, buradan gerçekleir. çinde su bulunan kapatlmam her kaba bu sr
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girer. Görünen ve belli bir sebep olmakszn, insann birinden nefret

etmesi ya da birini sevmesi de, bu konuyla ilgilidir. Bu sr, duyma ve

görmeyle (örenilebilir). Bu konuda rivayetler vardr. Alemin yararlan

için konulan ve kesinti (fetret) dönemlerinde ve nebilerin bulunmad
zamanlarda eriat tarafndan getirilmemi aklî yönetim (siyasct-i

hikemiyye) de konuyla ilgilidir. lham ve ilka melekleri, onlar zamann
ve vaktin hakimlerinin kalplerine indirir, onlarn -srlarna deil- düün-

celerine ilham eder. Hakimler de onlar yasa haline getirir ve halk ve

hükümdarlar onlara yöneltirler. Onlarda irkin hiçbir türü bulunmaz.

te alemin yararlaryla ilgili meleklerin risaleti budur. Bunlar, Allah’n

-kendi rzasn gözeterek- hakkyla yerine getirenleri övdüü güzel al-

kanlklar ve adetlerdir. Bu balamda, genel anlamda alenidekileri birbi-

rine hizmet ettirerek, meleklerin eliyle gerçekleen baka risaleder de

vardr.

YÜZ ALTMI BRNC BÖLÜM
Sddîklk ve Nebilik Arasndaki Makam:

Kurbiyet Makam

Allah adamlarndan bir grup inkâr eder bu makam

Bilmediklerim inkâr, onlara yaramaz halbuki

O tanklarnn ortaya çkt bir makamdr

(Gemiyi) Yaralamada, (çocuu) öldürmede ve yapt dier ilerde

Onlar düiinselerdi Kuran’, görünürdü

Gafil olduklar iin gerçei

Bu makam tahsis edilmitir

Rahman’dan örenen kimselere
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Ebu Bekir o makamdandr ve ayrcal da budur

Hükmümüze baksalard, kemale ererlerdi

Ebu Bekir ve arkada arasnda yoktur

-Söylediimi düünürsen- bir adam

Kantlar bu doruyu gösterir

Amel eden Allah adamlarnn kejlerinde

Kurbiyet, ilahi bir nitelik ve bilinmeyen bir makamdr. Peygamber-

lerin seçkini, kendisine muhtaç iken ve Allah arkada (Hzr) hakknda

adil ve güvenilir diye tanklk etmi iken, bu makam inkâr etmitir. Bu

makam, Hz. Musa karsnda Hzr’n makamyd. Musa’y yanltan ey,

peygamberlerde yaratlan ve elleriyle getirdikleri Allah’n eriat hakkn-

da duyduklar gayret idi. Baka bir ifadeyle onlar, bu makam Allah için

inkâr etmilerdi. Salih kul soru sorarken kendisini uyardvsa da, Hz.

Musa birkaç kez tepki gösterdi. Çünkü (eriat hakknda duyarlan) gay-

ret, (er'î hükümle görünüte çelien davrana) itiraz etmede diretti.

Çünkü Musa’nn eriat, onun için ‘zevk’ iken bakasndan (Hzr) gör-

düü ise -doru bilgi olsa bile- ona yabancyd. Zevk daha üsrün ve hal

daha etkindir. Bu nedenle Hz. Peygamber’e ‘De ki, Rabbim bilgimi ar-

tr
’6*0 demesi emredildi. ‘Halimi artr’ demek emredilmedi. Peygam-

ber’in hali artsayd, (görünüte haliyle çelien durumlar hakkndaki) in-

kâr da artard. Bilgisi arttnda ise, açld, kefi, genilii, inirah ve

farkl tarzlarda tecrübesi artmtr. Bu farkl tarzlar, satrlarn arasndan,

perdelerinden, kapal noktalarndan ve simgesel anlatmlarndan ortaya

çkar. Böylelikle darlk ve sknt kalkm, eksiklikte kemal görülmütür.

Bu yüce makama uyarc ve iaretçi olarak

Ulatmda Dedim ki:

Ben beni arzulayan nedeniyle arzu duyarm

Çünkü bilen için, kemal onunla gerçekleir

Eksiklii korkarak getirdi

Ayn sonundaki dolunay gibi
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Gördüünüz dolunay eksilmedi

Fakat o düünceyi aan için yine dolunaydr

Aydnlnda onu tam ve kâmil görür

Bâtnda ve zahirde en yetkin bir halde

Oluta gerçek bir eksiklik olmasayd

, Hakk’n varl eksilirdi

Benim ile Hakk’n varl kâmil oldu

Eksiklikle birlikte; iirimin içerdiine bak!

Fi rdevs’ten bir ceylan süslenerek geldi

Benden dolay; yapt ey Allah’a gizli deil

Dedim ki ona: Ho geldin, safa getirdin

Gönlüme yerlemi olan ve sevginin hayat

Her durumda ona sevgimi veririm

Ölüm ve hayatta, kyamette ve hairde

Bir gün yolculuk yapt, güzellikleri parlad

Onun Kadir gecesi olduunu bildirir

Sevgiyle secde ettim ona görünce

Bakasnda balanmadm anladm

Kendimi arzuladm için saygyla tekbir getirdim

Zahirim srrm kendine ak etti

Anladm ki kinu sevdim ise oyum ben

Artk uzaklktan ve ayrlktan korkmadm

Badat benim diyarm, baka bir yerim yok

Zor gelirse, çeker giderim Msr’a

Be yüz doksai yedi senesinin Muharrem aynda bu makama gir-

mitim. O esnada Magrib’in bcisel diye isimlendirilen bir yerde dola-

yordum. Sevinçten baylmtm. Orada kimseyi bulamadm. Yalnzlk-

tan endielendim. Ebu Yezid’in (Hakkün mertebesine) horluk ve muh-
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taçlkla giriini hatrladm. O yerde kimse yoktu. O yer, benim evimdi

ve bu nedenle korkmadm. Çünkü vatan sevgisi, her varlkta özü gerei

bulunurken korku gurbette olabilir. Bu makama yalnz girip o makam-

da birisi beni gördüünde, beni yadrgayacam anladm. Bunun üzeri-

ne, orann köe ve gediklerini kovuturmaya baladm. Kendisini tam-

sam bile adn bilmiyordum. Makama tam olarak ulasam bile, adm
bilmiyordum. Allah’n o makama tahsis ettii eyleri de bilmiyordum.

Hakk’n emirlerinin bana geldiini görüyordum. Elçileri ise, benimle

dostluk yapmak ve benimle oturmak üzere bana iniyordu.

Ben de o halde yalnz kalma korkusundan kurtuldum, Ünsiyet,

hemcinsle olabilir. ‘AennehaT denilen bir yerde, Allah adamlarndan bi-

riyle karlatm, camisinde ikindi namaz kldm. Emir Ebu Yahya

Vâccuten geldi. Arkadamd, beni görünce sevindi, yannda konakla-

mam istediyse de kabul etmedim. Israr ettim ve kâtibinin yannda ko-

nuk oldum. Aramzda bir dosduk vard. Mutlu olduum bir makamda

yalnzlktan duyduum rahatszl kendisine ikâyet ettik. Biz sohbet

ederken, birinin gölgesi gözüktü. Yatamdan ona doru kalktm. Belki

onun yannda rahatlarm diye düündüm. Bana sarld. Meerse o, Ebu

Abdrrahman es-Sülemi imi. Ruhu benim için bedenlenmiri. Allah

bana rahmet ederek, onu bana göndermiti. Ona ‘Seni bu makamda

görüyorum’ dedi. öyle dedi: ‘Orada canm alnd ve öldüm, orada di-

riltileceim. Daima oradaym.’

Ben de çektiim yalnzlk ve dost bulamaymdan ona ikâyetlen-

dim. öyle dedi: ‘Gurbetteki insan korkar. Allah sana inayet ettiinde,

O’na hamd et ve bunun kimden dolay gerçekletiine bakî Arkadann

Hzr olmasndan memnun kalmaz msn? Allah güvenilirlii hakknda

tanklk etmiken, Masa Hzr’n halini inkâr etmiti. Halbuki Allah ona

kendi halinden baka bir eyi göstermemiti. Öyleyse Musa kendi halini

görmü ve onu inkâr etmiti. Musa sabretmi olsayd, Allah ona bin

mesele hazrlamt ki bunlarn hepsi Musa adna gerçekleip Hzr’da

inkâr edecei eylerdi.’

eyhimiz Ebu’n-Neca -ki Ebu Medyen diye bilinir- öyle der: ‘H-

zr Musa’nn resuller arasndaki yerini ve üstün konumunu anlaynca,

Allah’a ve peygamberine itaat etmek üzere onun koyduu yasaa uydu.

Çünkü Allah öyle der: ‘Size peygamber neyi verirse, onu ahn, neyi yasak-
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' larsa ondan saknn.™ 1 Musa ikinci kez
‘

Bir daha bir ey sorarsam, benimle

arkadalk etme
’ew demiti. Hzr da ‘ba üstüne’ demiti. Üçüncü soru

gerçekleince, Musa ‘Bana indirecein iyilie muhtacm dedii duru-

munu unutarak, ihtiyac var iken sulama karlnda (kzlarn babasn-

dan) ücret kabul etmemiti. Hzr ise, neye tepki gösterdiini açkladk-

tan sonra Musa’dan ayrld. Sonra ‘

Ben bunu kendiliimden yapmadm***

demiti. Çünkü Hzr, bu esnada Rabbinden bir eriat ve yönteme göre

hareket ediyordu. Hz. Peygamberden sonraki durum ise farkldr. Çün-

kü Peygamberler arasnda Hz. Peygamber emsalsizdir ve kimse ona

denk deildir.

Bunun üzerine ona öyle dedim: 'Ebu Abdurrahman! Bu makam
ayrt etmemi salayacak bir ad bilmiyorum.’ Bana ‘Bu makam kurbiyet

makamdr, ona ula’ dedi. Ben de o makama ulatm ve büyük bir ma-

kam olduunu gördüm. çtihat ehli olan ekilci bilginlerin de onda de-

rin izleri vardr. Fakat onlar bunu bilmez. lahi yardmn onlara bura-

dan ulatm gördüm. Onlar, kendilerinde zevk gerçeklemeyip müa-

hede ve kef vastasyla kimden yardm aldklarn bilemedikleri için,

birbirlerini yanllarlar. Halbuki her biri hakldr. Müçtehiderin bu du-

rumu gibi, Hz. Peygamber’den önceki her nebinin bir eriat ve yöntemi

vard. Söz konusu nebilerin eriadarna inanmak bütün müminlere va-

cip iken bizi sadece bize farz klnanlar balar.

Binaenaleyh eriat bilgini müçtehider, yasa koymada peygamberle-

rin varisleridir. Onlarn kandan, kendileri için vahiy konumundadr.

Hükümlerin deimesi de (nebilerin) hükümlerinin deimesine ben-

zer. Fakat onlar, kef sahibi olmadklar için, resuller gibi deildir.

Çünkü resuller birbirlerini destekler. çtihat yapan kef sahipleri de

böyledir. Kef ehli olmayanlar ise birbirini suçlar. Arkadalnn ban-

da Hzr Hz. Musa’ya ‘Benim yaptm gördüün hiçbir eyi kendili-

imden yapmadm’ deseydi, Musa ona tepki göstermeyecek ve kar

çkmayacakt. Fakat Allah Hz. Musa’y ‘Beni sabredici bulacaksn, Allah’n

izniyle, emrine asi olmayacam™5 diye söyletmiti. Sabr, çetin bir ie

kar olabilir. Hz. Musa, Muhammedi’nin yapt gibi sabr öncelescy-

di, sabreder ve itiraz etmezdi. Çünkü Allah Hz. Mhammed’e öret-

mek üzere onu öncelemitir.
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Allah’n yaratklarndaki bilgisinin örenmek isteyen kimse eyada-

ki dizilii de örenmelidir. Böylelikle Allah’n öne aldn öne alr ve

geride braktn geride brakr. Allah’n isimlerinden birisi, el-

Mukaddim ve el-Muahhir’dir (öne alan, arda brakan) . Öne aldn ge-

ride brakmak, mahrumiyete yol açan gizli bir didimedir. Allah öyle

der: ‘Bir eyi yapacam deme, Allah izin verirse demeden ™6 Burada istis-

nay geride brakmtr. Hz. Musa ise, onu öne alm, fakat sabrede-

memiti. Geriye braksayd, sabrederdi. Bu ayet, Tevrat’ta branice zik-

redilmitir.

Bu Muhammedi dinden (millet-i Muhammediye) olan kardele-

rim! Allah’n size açklad ayetlerini iyice örenin. Size belirledii ey-

leri amayn. Hz. Peygamber veda haccnda Safa’ya çkarken u ayeti

okumutu: 'Safa ve Merve Allah’n ayetlerindendir Sonra
cBen Allah'n

baladyla balarm’ demitir. Bunu ise bize saygy öretmek üzere

yapmt. Sa’y ederken Merve ile balamak caiz olsayd, bunu söyle-

mezdi. Halbuki Peygamber buradaki balaç nedeniyle bu konuda Al-

lah’n baladn serbest braklana tercih etmiti. Çünkü Allah’n önce

zikrettii ey, O’nun bildii bir sr nedeniyle önce gelmitir. Bunu dik-

kate almayan kimse,, yararndan mahrum kalr. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Hac uygulamalarm benden örenin.’ Safa’y öne almak, (Hz.

Peygamber’den örenilmesi gereken) uygulamalardan birisidir.

Bu hususta bir Yahudi'den garip bir hikâye bana aktarlmt. Hi-

kâyeyi bana Musa b. Muhammed el-Kurtubî el-Kabbab anlatmt.

Mekke’de Mescid-i Haram’m müezzini olan bu zât, Hazevvere kapsn-

da ve Ecyad kapsndaki Menare’de be yüz doksan dokuz ylnda an-

latmt. öyle demiti: ‘Kayravan’da hacca gitmek isteyen bir adam

vard. Denizden mi yoksa karadan m gideyim diye tereddüt etmektey-

di. Bazen deniz yolculuu yapmak daha uygun geliyordu. Kendi kendi-

ne öyle dedi: ‘Yarn sabah karlaacam ilk kiiyle görü al veriinde

bulunacam. Benim adma neyi tercih ederse, ben de onu uygulayaca-

m.’ Karlat ilk kii bir Yahudi idi. Bunun üzerine üzülmü, sonra

kararllk göstererek öyle demi: ‘Vallahi, ona soracam.’ öyle demi:

‘Ey Yahudi! Bu yolculuum hakknda seninle görü ahveriinde bu-

lunmak istiyorum. Denizden mi gideyim, yoksa kara yoluyla m?’ Ya-

hudi kendisine öyle demi: ‘Subhanallah! Böyle bir soru ancak senin

gibi bir müslümana sorulabilir. Kitabnzda size "Sizi karada ve denizde
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yürüten odur,m denildiini okumadn m? Allah sizin için karay denize

öncelemi. Allah’n bu konuda bir srr olmasayd -ki o sizin için daha

uygundur-, karay öncclcmcz ve denizi geride brakmazd. Ancak yolcu

karadan gitme imkân bulamazsa durum deiir. Adam öyle demi:

‘Onun söylediklerinden ardm vc karadan gitmeye karar verdim.’

Adam öyle der: ‘Vallahi, öyle bir yolculuk daha görmemitim. Allah o

yolculukta bana arzuladmn çok üzerinde ihsanlar vermiti.’

Ebu Hamid cl-Gazzâlî bu makam inkâr ederek ‘Sddîidk ve nebi-

lik arasnda bir makam yoktur’ demitir. Ona göre ‘sddîklar boynunu

(boyunu) aan kimse, nebilik makamna düer. Nebilik ise kapanm bir

kapdr.’ Ayrca öyle derdi: ‘Sddîklarn boynunu amaynz.’ Hiç ku-

kusuz, nebiler eriat getiren kimselerdir ve onlar yaratklar içinde en üs-

tün kullardr. Bununla birlikte, Allah’n birisine (söz gelii Hzr’a) di-

erinde bulunmayan bir bilgi tahsis etmesi mümkündür. Onun bu fark-

ll, bu bilgi nedeniyle dierlerinden üstün olduunu göstermez. Ak-

sine Hzr Musa’ya öyle demiti: ‘Ben Allah’n bana örettii ve senin

bilmediin bir bilgiye sahibim. Sen de Allah’n sana örettii ve benim

bilmediim bir bilgiye sahipsin.’ Halbuki ‘ben senden daha üstünüm’

demedi. Aksine Hzr Musa’nm hakkn ve ona layk olan eyi bilmi,

kendisine arkadalk etmesini yasakladnda emrine uymutur. Bu du-

nun, Hzr’n Musa’nm makamna ve üstün konumuna sayg gösterme-

sinden kaynaklanmt. IIz. Musa da Hzr kendisinden ayrlrken sus-

mu, yasaklama emrini kaldrmamt. Çünkü o da, Hzr’n kendi yasa-

n dinleyeceini biliyordu. Bilhassa Hzr öyle demiti: ‘yaptm
kendiliimden yapmadm.**9 Bunun üzerine Musa Hzr’n ondan Rabbi-

nin emriyle ayrldn anlam, bunun üzerine kendisine kar çkma-

mt. Böylelikle Musa’nn amac gerçekletii gibi Hakkn da ona sayg

öretmesiyle ilgili amac da gerçeklemiti. Bu süreçte Musa unu ö-
renmiti: Allah’n baz kullan vardr ki, bunlar, Musa’nn sahip olmad-

bir bilgiye Allah katndan sahiptirler. Üstelik bu bilgi, varlklarla ilgili

kef ilimlerinden idi -ki bu, sülük yapan müritlerin hallerindendir. Bir

de ilahi mertebeyle ilgili ilimlerden -ki ya muhkem veya miiteabih ola-

cakt- olsayd nasl olurdu?

Bu makamdan Ebu Bekir es-Sddîk için içinde arlk yapan o sr

meydana gelmiti. nceliiyle birlikte onun gücü ortaya çkmt. Hz.

Aie, hastal esnasnda Ebu Bekir’in insanlara namaz kldrmasn em-
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reden Hz. Peygamber’e öyle demiti: ‘O üzüntülü biridir.’ Halbuki

Hz. Peygamber Ebu Bekir’deki bulunan bir insanlarn kendisinden ha-

berdar olmad o srn biliyordu. Nitekim Hz. Peygamber vefat etti-

inde, Ebu Bekir’den baka kendini kaybetmeyen, akl karmayan ve

durumu olduundan farkl söylemeyen kimse kalmamt. Ebu Bekir’e

ise böyle bir hal gelmemiu. Aksine o minbere çkm, insanlara hitap

etmi, Hz. Peygamber’in öldüünü söylemi ve öyle demitir: ‘çiniz-

den Muhammed’e tapan varsa, ite, Muhammed ölmütür. Kim Allah’a

tapyorsa, Allah ölümsüzdür.’ Sonra u ayeti okumutur: c
Sen de ölecek-

sin, onlar da ölecektir.*’*' ‘Muhammed sadece bir peygamberdir ™' Bu ko-

numayla insanlar sakinlemitir. Hz. Ömer öyle der: ‘Vallahi, sanki

bu ayeti o gtin duymutum.’

ite bu, ‘Ölüm geldiinde kimse alamasn’ hadisinin doruluk öl-

çütüdür. Ölümden önce ise, alamak övülmütür. Nitekim Ebu Bekir

de bir keresinde öyle yapmt. Hz. Peygamber ayaa kalkarak öyle

demi: ‘Serbest braklp da Allah’a kavumay tercih eden bir adam

hakknda ne dersiniz?’ Bunun üzerine, orada bulunanlar içinden sadece

Ebu Bekir alam, Hz. Peygamber’in kendisini kast ettiini anlamt.

Sahabe ise, Ebu Bekir’in alamasna bir anlam verememiti. O ise on-

lardan daha bilgiliydi. Hz. Peygamber öldüünde ise, insanlar alam,
Ebu Bekir ise, ‘Ölüm geldiinde kimse alamasn’ hadisine uyarak a-
lamamt. Bütün bunlar, bu makamn Ebu Bekir’e verdii srdan kay-

naklanr.

Söylenmesi gereken ey udur: ‘Ebu Bekir ile Hz. Muhammed ara-

snda kimse yoktur.’ Yoksa, nebilik ile sddklk arasnda makam yoktur

denilmemelidir. Çünkü sddîk, iman yoluyla uyandr. Uyduu neyi in-

kâr ederse, o da onu inkâr eder, neyi onaylarsa o da onaylar. te bu, s-

dk olmak bakmndan sddîkn paydr. Baka bir makam olmas yö-

nünden ise, sddîklk hali onun üzerinde hüküm sahibi olmaz. Bunu

bilmelisin!

Yüz elli altnc ksmn sona ermesiyle on dördüncü sifr de sona er-

di.
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